
A világ fotóriporterei évtizedek óta próbálnak a nyomára lelni a Loch-
ness-i szörnynek, és mostanság egyre többször hallani a hírt, hogy
látták a mitikus Nessie-t.
Az ilyen híresztelések vonzották a Loch-tóhoz a csinos Belinda Viewinget
New Yorkból, a félig belga Claude McMirror-t, az eszes Filosa Sharp-ot,
csak úgy, mint Filosa londoni vetélytársát Jack Nesstee-t, és Villám Nils-t
Dániából. Ezek a sokat tapasztalt és merész fotóriporterek a legmoder-
nebb kütyükkel felszerelve utaztak Skóciába, abban a reményben, hogy
lencsevégre kapják az eddig sikeresen rejtőzködő Nessie-t megbízóik
számára.
De a csapatot váratlan meglepetések is érik…



Tartozékok:
1 játék tábla

60 kártya:
32 mozgás kártya
27 fotó

1 szálló kártya
34 fa elem:

10 fotóriporter 5 színben
1 nagy fotóriporter

20 kamera 5 színben
(3, 4, 5, 7 értékben)

1 semleges kamera (5-ös)
1 nagy Nessie bábú
1 kis Nessie bábú

Tartozékok és előkészületek:

A kezdő játékos,
magához veszi a nagy
fotóriporter bábút és
maga elé teszi.

A Nagy Nessie 
bábut tegyük a tó tet-
szőleges, fodrozódásként
megjelenő 
mezőinek
egyikére.

Játék variáció 2 játékos számára:
Vegyetek el 6 kamerát (mindegyik 3, 4, és 5 értékű) és a teljes mozgás kártya paklit azokból a
színekből, amikkel senki nem játszik. A legfiatalabb játékossal kezdve sorba rakjátok le a
kamerákat.
Felválta tegyétek le a zsetonokat lefelé fordítva (az értékük nem számít) tetszés szerinti üres
fényképező helyekre. A gazdátlan mozgás kártyákat keverjétek össze és lefelé fordítva tegyétek a
paklit a tábla mellé.
A 2 játékos mód szabálybeli eltérései a továbbiakban is hasonló piros keretes szövegdobozban
lesznek.

A tábla kerüljön az asztal közepére.
A kis Nessie bábuja az első pontozó mező
mellé megy. A játékosok választanak
maguknak a fotóriporterek bábui közül,
amiket a kis Nessie mellé tesznek. 
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Minden játékos magához veszi mozgás
kártyáit (1-5-ig) és kameráit (3,4 és 7
értékű).

Példa Claude kezdő készletére

A színes 5-ös
fényképezőgépet
és a szálloda
kártyáját a 
7.oldalon leírt
játék variációban
használjuk.

Keverjétek össze a 27 fény-
kép kártyát és lefordítva
tegyétek a tábla mellé. Az
első 3 lapot fordítsátok fel.

A semleges fehér kamerát
tegyétek a söröző mezőjére, a
semleges mozgáskártyákat a
tábla mellé.

2-5 játékos részére, 8 éves kortól
játékidő: 30-45 minutes



A játékmenete
Az első alkalommal a szabályok gyorsabb megértéséhez, a szabályfüzet olvasása közben lépésről
lépésre játszátok végig az első kört.

1. Első kör
A kezdő játékos és az
óramutató járása szerint a
következő 2 játékos lefordítva
letesz maga elé egyet a
mozgás kártyái közül. Saját la-
punkat bármikor megnézhetjük.
A kezükben maradt kártyákat
maguknál tartjuk.

2 játékosnál mindkét játékos le rak egy kártyát a kezéből, így csak 2 kártya kerül le az
asztalra lefordítva.

A kezdő játékostól kezdve, óramutatójárásának megfelelően, minden játékos leteszi valamelyik
kamera zsetonját felfordítva egy üres szörnyleshelyre. Ezt mind addig ismétlik egy-egy újabb
kamera lerakásával, amíg mind a 3-at le nem tették. Ha lehet, próbáljuk kameráinkat a 2 elülső
fotós helyre tenni. *

hátsó fotó hely
elülső fotó hely

Tipp: minden játékos a legjobb leshelyekre próbálja letenni kameráit, ahol Nessie valószínűleg fel fog
bukkanni. Három kijátszott mozgás kártya összege adja meg a következő helyet, ahol Nessie megmu-
tatja magát.

Ezután a játékosok felfordítják a korábban lehelyezett mozgás kártyáikat. Összeadják a három
kártyán látható számokat. A kezdő játékos ennyi mezőt lépteti előre mindkét Nessie bábut. A
nagy Nessie-t a tóban órajárásának megfelelően, a kicsit pedig a pontozó táblán.

A 2 játékos változatban a kezdőjátékos felfordítja a semleges pakli legfelső lapját, mint
a 3. játékos mozgás lapját.
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* Mindíg az elülső fotós helyre kell tenni a kamerákat, kivéve ha a CASTLE akciót választjuk!  drcsaba



Azok a területek melyek mellé a nagy Nessie bábúja érkezett, 
pontot adnak.
A játéktáblán több, egymástól patakok által elkerített terület 
van, amiken belül 2-3 fotós leshely van. A jobb oldali példán 
a Nessie megjelenése miatt érintett terület piros kerettel van 
kiemelve.
A játékosok külön-külön annyi pontot kapnak, ahányas 
értékű kamera zsetonjuk van a megjelenéshez közeli terül-
eten. Bábuikat is ennyit léptetik tovább a pontozó sávban. A példában Claude 10 pontot szerez 

(3+7), Belinda 4-et és Filosa 3-at.

Azok a játékosok, akiknek kamerájuk pont Nessie-re néznek, a pontok mellé
kapnak 1 vagy több fényképet Nessie-ről.
Ha Nessie egy 3 leshelyből álló terület közelében emelkedik ki, minden já-
tékos 1-1 fényképet tud szerezni minden kamera után, ami Nessie-re néz; egy
2 leshelyes területnél 2 fényképet ránéző kameránként.
Ha valakinek sikerül képeket lőnie a szörnyről, szabadon húzhat a lefordított
pakliból vagy felfordított lapokból, ez tetszés szerint kombinálható. Ha valaki
egy felfordított lapot húz el, azonnal pótolni kell a pakliból a megüresedett
helyet. A megszerzett fényképeket magához veszi le-
fordítva. Ezekért a játék végén szintén pontokat szer-
ezhetünk (vagy közben, ha elfogynak a húzható képek; 
lásd a következő oldalon).
Tipp: 3 különböző fénykép sorozata több pontot is érhet 
(lásd a 6. oldalon a pontszámítást).
A pontozást követően, a játékosok vissza veszik mozgás 
kártyáikat kezükbe. A nagy fotóriporter bábuja óra-
járásának megfelelően a következő játékoshoz ballag.

A semleges pakliból kijátszott mozgás
kártyák felfedve az asztalon maradnak.

2. Második kőr
Mielőtt az első 3 játékos kijátszana egy 
mozgás kártyát és folytatnánk a játékot, le 
helyezzük a második fotóriporter figuránkat 
a 6 akció mezők egyikén. Ezekről a 7.-8. 
oldalon beszélünk bővebben. Csak egy bábú 
állhat egy akció mezőn. Folytatva a játékot a 
kezdő játékos és az őt követő másik két játékos kiválaszt egyet mozgás kártyáikból és maguk elé
helyezik lefordítva.

Két játékos esetében, mindkét játékos kijátszik lefordítva egy mozgás kártyát. Csak két
kártya kerül kijátszásra.

Példa: Nessie a fenti kép 2 
leshelyes területe mellett jelenik 
meg. Filosa 2 képet tud 
készíteni. Elvesz 1 felfordított 
lapot amit azonnal pótol a 
pakliból. A másik lapot a lefordított pak-
liból húzza.
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A kezdőjátékostól kezdve mindenkinek át kell
tennei 1 kamerájának zsetonját egy másik helyre
lefordítva. Ezen felül még 1 kamerát át lehet ten-
ni egy másik szörnyles helyére, szintén lefordítva.
Az áthelyezett kamerákat csak a szörnyles elülső
két mezőjére tehetitek. Ha mindenki végzett az
áthelyezéssel, fordítsátok fel a kamerák zsetonjait.

2 játékosnál a kezdőjátékos fordítsa fel a semleges mozgás pakli legfelső lapját és tegye az
előzőleg húzott semleges mozgáslapokra 3.-nak.

A kezdőjátékos mindkét Nessie bábujával lép, a most felfedett 3 mozgás lap alapján, ahogy azt
az első körben is tette. A pontozás is az előző körben leírtak szerint történik. Ha a fényképek
paklija közben elfogyna, a játékosok eddig összegyűjtött fényképeit lepontozzuk (mint a játék
végi pontozásnál), majd vissza adják őket. A kezdőjátékos összekeveri a már beszámított
fényképeket egy új húzó paklit alkotva belőlük. Ezt követően azok a játékosok, akik abban a
körben még nem kapták volna meg a nekik járó fényképeiket, most elhúzhatják. A körvégi
pontozás végeztével, mindenki visszaveszi a kijátszott mozgás kártyáját a kezébe, és leveszik
bábuikat az akciómezőkről. A kezdőjátékost jelző fotóriporter bábuja a következő játékoshoz
kerül.

A semleges mozgás kártyák az asztalon maradnak. Ha 3 kártya van már felfordítva, a
kezdőjátékos megkeveri a semleges húzó paklit és lefordítva az asztalra teszi.

A

A játék vége

Abban a körben mikor a kis Nessie figura eléri 
vagy átlépi a pontozó sáv 65. mezőjét a játéknak 
vége. A játékosok most össze számolják az össze
gyűjtött fényképeiket.
Minden teljes sorozatért (fej, torzo, farok) 10 pont jár.
2 különböző fényképért 5 pont.
Minden egyedülálló képért 1 pont.
Minden fénykép csak egyszer kerül pontozára.
A játékosok szerzett pontjaik szerint lépjenek bábuikkal
a pontozó sávon.
A legtöbb pontot szerző játékos nyerte meg a játszmát!
Egyenlőség esetén osztoznak a győzelmen!
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Játék variációk

A játékot további 2 féle módon játszhatjuk, illetve ezeknek a kombinálásával.

1. Mennydörgés!

Előkészületek:
A játékosok a tábla mellé helyezik az 5-ös értékű fényképezőgépeket.

Ahogyan játsszunk:
Egy kis aukciós kalapácsot láthattok a pontozó sáv 20.,30., 40., 50. és a 60. 
mezőjén. Mikor a kis Nessie bábuja rá- vagy átlép ezeken a mezőkön az adott kör 
végén licitálást tartunk, annyit ahány ilyen mezőt érintett Nessie bábuja. Minden 
játékos kiválaszt mozgás kártyáiból legfeljebb 5-öt, ha részt akar venni a licitben. A kiválasztott 
lapot, mint tétet, magunk elé tesszük lefordítva. Ha mindenki megtette tétjét egyszerre fel-
fordítjuk kártyáinkat. A legnagyobb kártyát kijátszó játékos a kártya számával egyenlő mezőnyit 
vissza lép a bábujával a pontozósávon (így a 0-n is áthaladhat, negatív pontértékbe lépve). De 
megszerzi at 5-ös fényképezőgép zsetonját, amit lerak valamelyik elülső fotó helyre. 
A legmagasabb tétek egyenlősége esetén az alacsonyabb lapokat nézzük meg, hogy a licit egyetlen 
győztesét kinevezhessük.
Ha valaki egy licit során megszerezte az 5-ös fényképezőgépét, a játék további licitjeiben már 
nem vesz részt, mivel hogy a fényképező zsetonját megtartja, nem kerül vissza a többi közé.

2. Szoba kiadó

Előkészületek:
Tegyétek a szálló kártyáját a megjelölt akciómezőre, a többi mellett. A játékosok 
számára ez is egy választható akció lesz.

Ahogyan játszunk:
A körök végén a játékosok nem kapják vissza mozgás kártyáikat, hanem maguk 
elött hagyják egy felfordított pakliban, az újabbakat ennek tetejére téve. Ezeket 
csak akkor kapjuk vissza, ha az 5. azaz az utolsó lapunkat játszottuk ki egy körben.

A Szálló akciója:
Megtalálod a 8. oldalon az akciók leírásánál.

Az akciók

Egy-egy akcióval csak az élhet, akinek a bábuja az adott akció mezőn áll. Az akciók felülírhatják 
vagy kiegészíthetik a játék alapszabályait.



Miután léptünk a nagy Nessie bábujával, de még a pontozás előtt,
a játékos még egy mezőnyivel tovább léphet Nessievel a tavon. De
csak akkor ha az érkező mezőre az ő kamerája néz.

Bag pies
(skót duda)

2 játékossal játszva megnézheti a semleges mozgás kártyát is.

Akkor mikor a játékos erre az akcióra helyezi bábuját, elveheti az
5-ös fehér kamerát és leteheti egy üres elülső leshelyre. Ebben a
körben ez is a saját kamerájának számít pontozásnál, de a kör végén
vissza kell adnia.

Pontozáskor a 3-as fényképezőgép a játékosnak 9-et ér.

A kamerák odébb rakása után a játékos még egy kameráját
áthelyezheti. Ezt a kameráját akár a hátsó leshelyekre is teheti.

Akkor mikor a játékos erre az akció mezőre teszi bábuját, megkapja
a semleges mozgás kártyák pakliját. Ebben a körben a sajátja helyett
ezeket a mozgás kártyákat használja. A kör végén vissza adja az egész
semleges paklit és a sajátját veszi megint kézbe.

Miután a játékosok lefordítva kijátszották mozgás kártyáikat, a
játékos megnézhet egyet a kijátszottak közül.

Ha egy játékos ide teszi bábuját, azonnal vissza kapja eddig ki-
játszott mozgás kártyáit.

Pub

Photoshop
(retusálás)

Castle
(kastély)

Distillery
(szeszfőzde)

Church
(templom)

Hotel (szálló;
csak a Szoba 

kiadó játék
variánsban)
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Hol találom a szabálykönyvben?
- Hogy teszem le az első kamerát? (4. old, közép)
- Hogy mozgatom a kamerákat? (6.old, teteje)
- Hogyan szerzek pontot/képet? (5.old, 1/3-a)

- Mi a teendő ha elfogynak a fényképek?
(6.old, közép)

- Mennyit érnek a fényképeim? (6.old, alja)
- Játék variációk (7.oldal)
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