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A játék célja
A mamut vadászat után, a vadászoknak osztozniuk kell a zsákmányon. Minden játékos megpró-
bálja megszerezni a lehető legnagyobb zsákmányt. Az akció kártyák fontos szerepet játszanak e
cél eléréséhez.  A zsákmányból szerzett részesedés alapján kapunk pontokat.
A játékos, akinek a legtöbb pontja van lesz a győztes. 

A játék elemei és az előkészületek

3. Játékos számtól függetlenül:
Az összes állat lapkát tegyétek a
raktárhelyiség táblájának közepére (ez a
készlet és ezek a gyűjthető állatok), faj-
tánként,a megfelelő ikonra.
Csak 4-5 játékos esetén:
Tegyetek minden állatfajból egy lapkát
a zsákba. Minden játékos húzzon egy
lapot és tegye le maga elé. A maradék
lapkákat tegyétek vissza a készletbe a
megfelelő helyre.

6. Tegyétek mind a 31 zsákmány
lapkát és a sámán lapkát a vászon-
zsákba.

4. Adjátok a kezdőjátékost jelölő ma-
mutot a legfiatalabb játékosnak, ő lesz
a kezdőjátékos.

5. Tegyétek a körjelző jelölőt a pontozótáblára. 

2-3 játékos esetén: 1. kör • • •   4-5 játékos esetén 2. kör
(A játék csak négy fordulón át tart) 

Helyezzétek a játék táblákat az asztalra
egymás mellé. Ezután kövessétek a kö-
vetkező lépéseket:  

Kristian Amundsen Østby játéka 2 - 5 játékos részére

1. Minden játékos választ egy színt. Az egyik vékony mamutot mindenki helyezze a start mezőre a
prém pontok mezőjére, a barlanggal szemben. Mindenki a többi vékony mamutot maga előtt tartja a
táblán az annak megfelelő színen. Minden játékos helyezze le a kövér mamutját a 10-es pontra, a
pontozósávon.

2. Keverjétek össze az akció kártyákat és
osszatok mindenkinek kettőt. Tegyétek a
fennmaradó kártyákat képpel lefelé a rak-
tárhelység táblára, ez lesz a húzó pakli.

•  2 játék tábla 
Pontszerző és raktár

• 1 kezdőjátékost jelölő 
   mamut

•  2 x 5 vékony mamut

  az 5 játékos színében

•  5 kövér mamut
  az 5 játékos színében

• 1 körjelző

•  19 Akció kártya
8 zsákmány lap és 
11 pontozó kártya

•  35 gyűjthető állat 
   lapka 

5 mind a 7 fajtából
• 31 zsákmány lapka

• 1 Sámán lapka

• 1 vászonzsák

• 1 szabály füzet
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Kettes játékos

3-as játékos4es játékos

1-es játékos
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A játék menete

A zsákmány szétosztása

Lapkák felvétele
A kezdőjátékostól, órajárásának megfelelően jöjjenek sorra a játékosok, akik a
következő két lehetőség egyikét tehetik meg mikor rájuk kerül a sor:

•  Válasszon bármennyi lapkát a játéktér közepéről és helyezze le maga
elé.

• Vegye el az összes lapkát valamelyik másik játékostól, tegye legalább az
egyiket vissza középre és helyezze a maradékot maga elé.

Tovább lépünk azon a játékoson aki előtt már van zsákmánylapka.

Kártyák kijátszása

Mielőtt a játékosok zsákmányokat ragadnának, kijátszhatnak annyi kártyát
a kezükből, amennyit akarnak.

Két különböző fajta kártya van:

• A zsákmány kártyákat képpel felfelé kell kijátszani.  Ezek azonnal hatni
fogna az aktív játékosra.

• A pontozó kártyákat képpel lefelé kell kijátszani. Ezeket csak az értékelő
fázisnál fogjuk felfedni.

A fázis vége
Ha csak egy játékos, akinek nincs zsákmány lapkája úgy dönt, hogy lapkát vesz
középről akkor muszáj mindet elvennie. Ez a vége a zsákmányok szétosztásának és
a játékos, aki befejezte ezt a fázist az lesz a kezdő a következő körben; adjátok neki
a kezdőjátékos jelölőt.

Pontok a zsákmányokért

Előkészületek

I. Fedjétek fel a kijátszott pontozó kártyákat. 
II. Fordítsátok meg az összes kérdőjeles jelzőt. A felfordított oldalt

vegyétek figyelembe a későbbi értékeléseknél is.

A játékosok most kapják meg pontjaikat a zsákmányból szerzett részükért.
Mindenki lépje le a győzelmi pontjait a pontjelölő táblán.

Vegyétek figyelembe: Egy játékosnak soha nem lehet kevesebb pontja mint „ “0”. Ők
addig maradnak a „ “0” mezőn, míg nem kapnak pontot.

A Sámán

A sámán dönt egyenlőség esetén, mivel akinek birtokában van, az nyerhet meg egy
döntetlen pont helyzetet. Döntetlen esetén a játékosok sorrendjét az határozza meg,
hogy melyik irányban és milyen közel ülnek a sámánhoz (piros nyíl: órajárásának
megegyező irány; Kék nyíl: órajárásával ellentétes irány).

A kezdőjátékos alaposan keverje meg a zsák tartalmát ( a zsákmány- és sámán lapkák ), majd borítsa ki a játéktér közepére. Ha kell igazgassátok el a lapkákat a jobb
rálátásért és, hogy ne fedjék egymást, de ne fordítsátok át őket. Első lépésben a zsákmányt felosztjuk majd értékeljük. Minden körben ezeken a lépéseken fogunk
végig menni.

Megjegyzés: 

• A kezdőjátékosnak nincs választási lehetősége, mindenképpen lapkákat kell középről
szereznie.
• A játékosok akár az összes lapkát is elvehetik középről.
• A shaman lapka  a (zsákmány/préda/áldozat) lapkák között vann, és bárki megszerez-
heti, ugyanúgy mint bármely másik lapkát.

Megjegyzés:

• A pontszerző kártyák, hatással lehetnek a többi játékosra.
� A ki nem játszott kártyák, nem számítanak a játék végén.
� A kártyák leírását részletesen, lásd a 4. oldalon.

Példa: A kettes játékos elvette a
Sámán lapkát. Így a sorrend a
következő

•1. hely: 2-es játékos

•2. hely: 3-as játékos

•3. hely: 4-es játékos

•4. hely: 1-es játékos

Fordítsátok meg a
pontozó kártyákat

Fordítsátok meg a
kérdőjellel elétott
lapkákat.

Figyelem: A pontozólapkák másik játékosokra is hatással lehetnek.
A ki nem játszott kártyák semmire sem jók a játék végén.

I. II.

A Sámán
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Példa: A negyedik körben az
a játékos akinek a legtöbb
prémje van, kap 4 pontot, az a
játékos akinek a legkevesebb
van, veszít 4 pontot.

Megjegyzés: A különböző fajtájú állatokért
pontokat szerezhetünk a játék végén.

Megjegyzés: A játék véget ér az 5. kör pontozása után. Ezt egy
végső kiértékelés követi.

Megjegyzés:
Az a játékos, akinek nincs hús lapkája, az nem kap pontot .

A zsákmány lapkákat az alábbi sorrendben pontozzuk:
Figyelembe kell venni a megfelelő kártyák jelentését  a pontozáskór.

Balta
Minden baltáért húzhatunk egy akció lapot (kezdve a sámán birtokosával órajá-
rásával megegyező irányban).

 Az utolsó kőrben minden balta 3 pontot ér, de kártyát nem húzhatunk utánuk.

Prém

I. A játékosok lépjenek a mamutjukkal 1 mezőt a prém pontjelzőn (a
nyilak irányát követve).

II. Az a játékos, aki a legtöbb prémet birtokolja a prém pontjelző szerint, továb-
bi pontokat szerezhet a játék kör jelző szerint.

III. Az a játékos, aki a legkevesebb prémet birtokolja a prém pontjelző szerint,
pontokat veszthet a játék kör jelző szerint.

Agyar

Minden játékos annyiszor kap 2 pontot, ahány agyar lapka van nála.

Hús

I. Akinek a legtöbb hús lapkája van kap 8 pontot.

II. Akinek a második legtöbb hús lapkája van, 5 pontot kap.

III. Akinek a harmadik legtöbb hús lapkája van, 2 pontot kap.

2 játékos esetén csak az első helyezet ér pontot (8 pont). 3 játékos esetén
csak az első kettő kap pontot (8 pont és 5 pont).

Tűz

Akinek a legkevesebb tüzlapkája van, veszít 5 pontot.

Állatok

A befogott állatokért, megkaphatjuk a gyűjtő lapkájukat, ha eddig még nem szerez-
tük volna meg. 
Egy játékosnak egy állatfajtából egyszerre csak egy lehet.

A kör vége

Egy kör lezárul, ha már mindent lepontoztunk.
Minden kijátszott kártyát dobjunk lefordítva a dobó pakliba.
A kezdőjátékos léptesse a körjelzőt egyel előrébb, tegye mind a 31 prémlapkát
és a sámánlapkát a zsákba és keverje őket össze alaposan.

I.

II.

III.
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Az 5. kör végi pontozással vége a játéknak.

Most mindenki győzelmi pontot kap a gyűjthető állatok függvényében,
amiket a játékos összegyűjtött a játék folyamán:

A játékos, akinek a legtöbb pontja van (mammut pontok alapján), az a játék nyertese.

Döntetlen esetén, az a nyertes, akinek a tulajdonában a legtöbb prém van (a
prémpontozó táblán). Ha még mindig döntetlen, a játékosok osztoznak a győzelmen.

A játék vége és a végső pontozás Szabályok két játékosra:

Akciókártyákról részletesen:

Különböző
gyűjthető
állatok száma

0-2 db 3 db 4 db 5 db 6 db 7 db

Győzelmi pontok 0 GYP 4 GYP 9 GYP 15 GYP 22 GYP 30 GYP

(3x)

Titokban nézd meg 2
általad választott
kérdőjellel jelölt lapkát.

(2x)

Ez a kártya egy
szőrmének számít
a játékosnak.

(1x) 

A legtöbb prém
lapkát birtokló
játékos 4 pontot
kap. A prém jelző
rangsora nem
számít. ………

(1x) 

A legtöbb prém
lapkát birtokló
játékos elvehet egy
kedvére való
gyűjthető állat
lapkát. A prém
jelző rangsora nem
számít.

(1x) 

Az a játékos, aki a
legtöbb balta
lapkával
rendelkezik,
számolja ezt a
kártyát egy
prémnek.

(1x) 

Az a játékos,
akinek a legtöbb
balta lapkája van,
számolja ezt a
lapot egy tűz
lapkának.

(1x) 

Az a játékos,
akinek a legtöbb
agyar lapkája van,
számolja ezt a
lapot egy tűz
lapkának.

(1x) 

Az a játékos,
akinek a legtöbb
agyar lapkája
van, kap 4 pontot.

(2x)

A játékos elvehet
egy olyan gyűjthető
állatlapkát amilyen
még nincs neki, cse-
rébe egy nála lévő
állatlapkáért.

(1x)
Minden játékos:
Minden balta
lapkáért plusz 2
pontot kap.

(3x)
1 vagy 2 általad választott
zsákmány lapkát
megfordíthatsz. Ez akár a
sámán lapka is lehet, de
állat lapka nem! Lehet
viszont bármelyik lapka az
asztal közepéről vagy
valamelyik játékos előtt.

(2x)
Szólíts fel egy vagy több
játékost, hogy tegye vissza
középre a zsákmány lapkáit. 2
játékos esetében: egy játékos
egy vagy mindkét kupacát te-
gye vissza.

Zsákmány kártya:

Mikor ilyen lapot játszik ki valaki, a játékosnak
muszáj teljesítenie egy akciót, azonnal.

Pontozó kártyák:

Ezeket a lapokat arccal lefelé játsszátok ki.
Ezek akkor hatnak,amikor a       zsákmányokat pontozzátok, használjátok a hatásaikat az alap pontozás mellett.

Az alapszabályokat a következő módosításokkal játszátok:

Prém szétosztása

Mindkét játékos vegyen el két zsákmány lapkát, amit elkülönítve tegyenek
maguk elé. Felváltva, a saját körükben 1 lapkával bővítsék részesedésüket a
zsákmányból. Ha az egyik játékos el akarja bitorolni ellenfele részét a
zsákmányból, csak az egyik kupacát veheti el. Maradjon ki az a játékos aki előtt
2 kupacnyi részesedés van a zsákmányból.

Prém pontozása

Pontozásnál vonjátok össze a 2 külön kupacban gyűjtött zsákmány lapkákat.

Eltérés a Tűznél: A kevesebb tűzlapkát begyűjtő játékos 5 pontot veszít. A
másik 1 pontot kap minden tűz lapkáért.
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