
Lifeboats / Mentőcsónak (avagy, ...lék, …lök, …lép)
by Ronald Wetterling 

3 – 6 játékos számára, 12 éves kortól

Tartozékok
1 db játéktábla 
6 x 3 db Kapitány sapka
6 x 7 db szavazó kártya (egy szett 7 db különböző színű kártyát tartalmaz)
7 db mentőcsónak
5 x 6 db matróz
2 x 6 db tengerész tiszt
15 db lék jelző (kék henger)
1 db kezdőjátékos jelző korong

A játék célja
A játékosok megpróbálják korhadt csónakokkal kimenteni a saját matrózaikat, és 
tengerész tisztjeiket (továbbiakban: tiszt) a közelben fekvő szigetek egyikére. 
Nyilvánvaló, hogy az egyre több léket kapó, rozoga csónakok közül néhány nem fogja 
elérni a szigeteket… Ezért embereinknek a mentőcsónakokat körültekintően kell 
megválasztaniuk, valamint időben át kell szállniuk egy másik, még talán jobb állapotban 
levő csónakba, ha minél többen szeretnének partra jutni.

A játékban minden konfliktus – minthogy, melyik csónak kapjon léket, melyik haladjon, 
és történetesen ki fúljon vízbe – tárgyalással, majd azt követő demokratikus szavazással 
fog eldőlni. (a szavazó kártyák használatával)

A játékosok győzelmi pontokat kapnak minden olyan saját tengerészük után, amely elérte 
a partot. A pontok értékét meghatározza, hogy egy tengerésznek melyik szigetet sikerült 
elérni, és fontos a tengerész beosztása is. (egyszerű matróz, vagy tengerész tiszt)
A játék végén a legtöbb győzelmi pontot gyűjtő játékos lesz a játék győztese.

Előkészületek
A játéktáblát helyezzük az asztal közepére. Minden játékos választ egy színt, és elveszi az 
azonos színű mentőcsónakot, a 2 db tisztet (nagyobb bábuk), az 5 db matrózt (kisebb 
bábuk). Hat játékos esetén minden játékos csak 4 db matrózzal játszik!
Minden játékos elvesz egy 10 db kártyából álló szettet. A kártyaszett 7 db különböző 
színű „Mentőcsónak kártyát”, és 3 db „Kapitány sapka” kártyát tartalmaz.

A lékeket (kék hengerek), és a fekete csónakot tegyük a játéktábla mellé.
A kezdőjátékost véletlenszerűen válasszuk meg, aki megkapja a kezdőjátékos jelző 
korongot.

A játék kezdete
Kezdve a kezdőjátékossal - majd tovább folytatva a többi játékossal az óramutató 
járásával megegyező irányba - minden játékos lehelyezi a mentőcsónakját a játéktáblára.
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Bármelyik kiindulási hely választható a süllyedő hajó mellett. Egy mezőn csak egy hajó 
állhat.

Ezt követően a kezdőjátékos lehelyezi a fekete mentőcsónakot az üresen maradt helyek 
egyikére. (hat játékosnál az üresen maradt mezőre)

Majd a kezdőjátékossal elkezdve, a játékosok az óramutató járásának az irányába, 
felváltva elhelyezik a legénységük (matrózok és tisztek) minden tagját a választásuk 
szerinti bármelyik mentőcsónak még szabad helyére. (A játékos teheti a legénységének 
bármelyik tagját a saját, bármelyik másik játékos, vagy a fekete mentőcsónakba is.) 
Amikor minden bábu sikeresen„beszállt” valamelyik csónakba, elkezdődik a játék.

A játék folyamata
A játék minden fordulója három fázisból áll:

1. Az egyik mentőcsónak léket kap
2. Az egyik mentőcsónak halad
3. A tengerészek csónakot váltanak
•    Nem külön fázis, de ilyenkor történik a kezdőjátékos jelzőkorong balra adása.

A harmadik fázis után egy új forduló következik. A játék akkor ér véget, amikor az utolsó 
mentőcsónak is elérte az egyik szigetet, vagy elsüllyedt.

1. fázis – Az egyik mentőcsónak léket kap
A mentőcsónakok öregek és korhadtak. A szigetekre vezető úton nem tudják 

elkerülni a csónakokban keletkező zátonyok okozta sérüléseket. Ha a lékek száma 
növekszik a tengerészek vesztettek az egyre sebesebben beáramló vízzel szemben…

Minden játékos arról szavaz, hogy melyik mentőcsónak kapjon egy új léket (ha már van a 
csónakban, akkor kap egy újabbat).

Titkos szavazás:
A végzet ebben a játékban nagyon demokratikus! Ha valamiről dönteni kell, akkor az 
szavazásra van bocsátva. Minden játékos kiválasztja egyik színű mentőcsónak kártyát a 
szettjéből ha szavazni akar, és azt színnel lefelé fordítva maga elé helyezi. Aztán minden 
játékos egyidejűleg felfedi a kiválasztott kártyáját, és a kérdés megoldódik a többség 
akarata szerint. Abban az esetben, ha a szavazás döntetlen eredményt hoz, akkor a 
kezdőjátékos a döntetlenben álló színek közül dönt a többséget illetően.

A játékosok szabadon befolyásolhatják más játékosok választását, megfenyegetve őket, 
taktikai tanácsokat adva (amit senki nem kért), vagy ajánlatot fogalmazva a számukra. 
De a megegyezést nem kötelező megtartani, és amikor a szavazó kártyák megfordulnak 
elképzelhetetlen dolgok válnak láthatóvá. Egy már kijátszott kártyát a körülmények 
ismeretében nem lehet visszavenni és kicserélni egy másikkal.

Színes mentőcsónak kártya helyett kijátszható egy „Kapitány sapkája” kártya is, mely 
általában érvényteleníteni fogja a többségi eredményt. (lsd. a „Kapitány sapkája” c. 
bekezdést)
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A színes mentőcsónak kártyákat a szavazás után a játékosok visszaveszik, de a „Kapitány 
sapkája” kártyák – mivel azok a játékban csak egyszer használhatók fel – eldobásra 
kerülnek.

Ha a tárgyalás nagyon elhúzódik, akkor a játékosok megállapodhatnak egy időlimitben. 

A lék (kék henger) abba a csónakba kerül elhelyezésre, amely a legtöbb szavazatot kapta.
Ha a szavazás döntetlen eredménnyel zárult, akkor a kezdőjátékos eldönti, hogy a 
legtöbb szavazattal döntetlenben álló csónakok közül, melyik fogja kapni a léket.

Ha a választott csónakban van üres hely, akkor a lék oda kerül. Ez a hely vízzel telt meg, 
ide a játék további részében, matróz, vagy tiszt már nem kerülhet.
Viszont ha a választott csónakban minden hely foglalt (bábuk vagy lékek miatt), akkor 
valakit mindenképpen ki kell dobni a csónakból. Ez egy újabb szavazást hív életre – az 
érintett!!! játékosok ismét tárgyalhatnak / érvelhetnek / fenyegetőzhetnek / 
alkudozhatnak stb. egymással -, mint ahogyan azt már az előbbiekben is említettük.

1. Csak azok a játékosok szavaznak, akiknek legalább egy legénységi tagjuk 
(matróz, vagy tiszt) ül a szavazással kiválasztott csónakban.

2. Minden tiszt 2 szavazatot, minden matróz 1 szavazatot jelent a tulajdonosának.

Ha a szavazáskor döntetlen az állás, akkor a kezdőjátékos eldönti, hogy a legtöbb 
szavazattal döntetlenben álló játékosok közül, kinek az emberét lökik a vízbe. (még 
akkor is ha a kezdőjátékosnak nincs embere az adott csónakban!) Ebben a titkos 
szavazásban is kijátszható a „Kapitány sapkája” kártya.

Ha a játékos elveszít egy tengerészt, akkor először a matrózt lökik ki a csónakból. Ha a 
leszavazott játékosnak nincs matróza a csónakban, akkor a tisztje esik ki a játékból. 
A csónakból kilökött tengerészek a további játékból kivonásra kerülnek.
Miután a kiszavazott tengerész elhagyta a csónakot - a bábut kivonjuk a csónakból - és a 
helyére lehelyezzük a léket.

Egy mentőcsónak süllyedése
Ha túl sok lék kerül egy mentőcsónakba, a bent ülő tengerészek nem képesek elég 
gyorsan kímerni a beáramló tengervízet – és a csónak elsüllyed.
Ha egy csónak több léket tartalmaz, mint figurát bármelyik játék fázis végén! 
(függetlenül attól, hogy a csónakban tisztek, vagy matrózok ülnek), akkor a csónak 
elsüllyed, és minden tengerész odavész. 
A csónakot és az összes csónakban ülő tengerészt visszavonjuk a további játékból.

2. fázis – Az egyik mentőcsónak halad
Mialatt a tengerészek a csónakba áramló víz ellen küzdenek, a horizonton megjelenik 

néhány sziget körvonala, amelyek megmenthetik az életüket. De csak a legjobb 
evezősök képesek irányítani a csónakjukat ezekben a hatalmas hullámokban….

A játékosok most egy csónak mellett fognak szavazni, hogy melyik mozogjon előrébb 
egy sorral a szigetek irányába. 
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Amelyik mentőcsónak megnyerte a titkos szavazást, egy sorral előrébb mozog a szigetek 
felé. (A játék ideje alatt a csónak haladási az irányát nem lehet megváltoztatni. A 
csónak mindig csak egyenesen előre felé tud mozogni!)
Ha a szavazás döntetlen, akkor a kezdőjátékos eldönti, hogy a legtöbb szavazattal 
döntetlenben álló csónakok közül melyik haladjon előre.

Amint egy mentőcsónak elérte az egyik szigetet, a tengerészek a partra ugrálnak (a 
bábukat a szigetre helyezzük), és a csónakot a játéktábla jobb oldalán található első üres 
kikötő mezőre tesszük. Így a csónakok beérkezési sorrendje tisztán megállapítható lesz a 
játék végén történő végső pontozáskor.

3. fázis – A tengerészek csónakot váltanak
Néhány tengerész túl veszélyesnek ítéli meg azt a csónakot, amelyben eddig utazott. 
A vízszint emelkedik, a szövetségesek száma egyre fogy, és a távolság pedig alig akar 

csökkenni a csónak és a sziget között. Ebben a helyzetben tanácsos kiszálni a 
csónakból, és szerencsét próbálni egy másik csónakban…

Kezdve a kezdőjátékossal, és folytatva az óramutató járásának az irányába a többi 
játékossal, minden játékos kiveszi az egyik tengerészét (tisztet, vagy matrózt) az egyik 
általa választott csónakból, és azt a csónak mögé helyezi. Fontos, hogy minden 
csónakból csak egy tengerész szállhat ki! Ha egy játékosnak csak olyan tengerésze van, 
aki nem tudja elhagyni a csónakot, akkor ez a tengerész a csónakban marad.

Miután minden játékos (aki tudott!) letette az egyik bábuját egy mentőcsónak mögé, 
azután fordított sorrendben, kezdve az utolsó olyan játékossal, aki az egyik csónak 
mögé tudta helyezni a bábuját, és befejezve a kezdőjátékossal, minden játékosnak vissza 
kell tennie az egyik csónak mögött levő bábuját, egy másik mentőcsónakba. 
Visszahelyezéskor bármennyi bábu kerülhet ugyanabba a csónakba, de fontos, hogy 
ugyanabba a csónakba nem szállhat vissza, ahonnan kiszállt.
Abban az esetben, ha nincs lehetséges hely egy másik mentőcsónakba való 
visszaszállásra, akkor a tengerész kiesik a további játékból, és visszavonásra kerül.

Miután minden játékos tengerésze visszaszállt egy másik csónakba (már aki tudott!), 
ellenőrizni kell, hogy nincs-e olyan csónak, amely több léket tartalmaz, mint tengerészt.
Amennyiben van, akkor az a csónak elsüllyed.

A kezdőjátékos jelzőkorong továbbadása

A harmadik fázis végén a kezdőjátékos jelzőkorongot az eddig birtokló játélos továbbadja 
a tőle balra ülő játékosnak. Így, ha a következő fordulóban bármelyik titkos szavazás 
eredménye döntetlen, akkor már ő fog dönteni, hogy:

• Melyik csónak kapjon léket?
o Ha szükséges, melyik tengerészt lökjék ki a csónakból?

• Melyik csónak haladjon a szigetek irányába?
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A „Kapitány sapkája”
Még ha a Santa Timea az óceán fenekén pihen, akkor is a kapitány az, aki parancsol…

Bármelyik szavazáskor, bármelyik játékos kijátszhatja a kezében levő „Kapitány sapkája” 
kártyái egyikét, egy színes szavazókártya helyett,. Ha a titkos szavazáskor csak egy 
„Kapitány sapkája” kártya kerül kijátszásra,  akkor az a játékos aki kijátszotta, leszavaz 
minden más szavazatot, és ő dönti el a szavazás eredményét.

A „Kapitány sapkája” kártyának három megszorítása van:
1. Ezt a kártyát kijátszása után nem lehett visszavenni a kézbe, eldobásra kerül. Így 

minden játékosnak csak három lehetősége van, hogy viselje a „Kapitány 
sapkáját”, mert mindenkinek három ilyen kártyája van.

2. Ha több, mint egy „Kapitány sapkája” kártya kerül kijátszásra egyidejűleg egy 
szavazás alkalmával, akkor ezek a kártyák kioltják egymás hatását, és minden a 
szokásos szavazás menete alapján dől el.

3. Ha több játékos ugyanabban a szavazásban játszotta ki a „Kapitány sapkája” 
kártyát, akkor a kezdőjátékos dönt a szavazás erdményéről.

Pontozás, a játék vége
Amikor minden mentőcsónak vagy elsüllyedt, vagy megérkezett az egyik szigetre, a játék 
befejeződik. A játékosok összesítik a győzelmi pontjaikat, a rangok és a különböző értékű 
szigetek szerint.

A baloldali szigeten
• 6 pont minden matrózért
• 8 pont minden tisztért

A középső szigeten
• 4 pont minden matrózért

• 6 pont minden tisztért
A jobboldali szigeten

• 5 pont minden matrózért
• 7 pont minden tisztért

A legtöbb pontot gyűjtő játékos a játék győztese.
Bármely helyezésnél kialakuló döntetlen esetén - a döntetlenben álló játékosok közül - az 
a játékos van kedvezőbb helyzetben, akinek a csónakja hamarabb érte el a szigeteket. (a 
játéktábla jobb oldalára helyezett csónakokból ez könnyen megállapítható!) 
Ha a döntetlenben állók csónakjai elsüllyedtek, akkor megosztoznak a helyezésen.

Fordította: barbate
2007.06.12.
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