
Nautilus
Kincsek a tenger mélyén

Izgalmas kalandok a tenger alatt 2-4 játékos részére 12 éves kortól.

Hát így megy ez…

Az emberek az ókor óta álmodoznak a tengerek mélyének felfedezéséről ismeretlen kincsek reményében. Ezzel a 
játékkal ezt  az álmot most valóra válthatod!  Először egy víz  alatti  várost  kell  építened, mely a kutatásaid kiinduló  
pontjául fog szolgálni. Ezután felfedezheted a tenger fenekét!

A sikerhez két célt kell teljesítened:

1) Minél  több  víz  alatti  leletet  kell  találnod.  Minden  egyes  felfedezéssel  győzelmi  pontokat  gyűjthetsz  – 
valamelyikkel többet, valamelyikkel kevesebbet.

2) Ahhoz,  hogy győzelmet  arass,  ezeket  a  pontokat  meg kell  sokszoroznod.  Ahhoz,  hogy megszorozd  őket, 
számos kutatómodulodnak kell lennie – annál jobb, minél több kutatómodulod van egy fajtából.

Atlantisz romjainak rendbe hozásával és Nemo értékes alaptőkéjének megőrzésével is szerezhetsz plusz pontokat.

A játék végén az lesz a győztes, akinek a legtöbb pontot sikerült gyűjtenie.

A játék tartalma

1. A játéktáblán a tenger látható, mely négy különböző mélységi zónára oszlik:

• Lagúna (a középen lévő világos terület);

• Lejtő (kicsivel sötétebb terület a lagúna körül);

• Mélytenger (még sötétebb terület a lejtő körül és 2 sarokban);

• Szakadék (a nagyon sötét hasadék).

Minél mélyebb egy tengeri zóna, annál drágább ott modulokat építeni. Viszont a tenger mélyebb régiói értékesebb 
leleteket is rejtenek.



2. A  leletlapkákat  a  tábla  színes  mezőire  helyezzük.  Ezeket  akkor  fedezheted  fel  (vagyis  veheted  el  a  
játéktábláról),  ha tengeralattjáróddal  arra  a  mezőre mozogsz,  ahol  a  lelet  vár.  A különböző  típusú leletek 
különböző mennyiségű győzelmi pontot hoznak.

60 leletlapka (beleértve a 15 atlantiszi leletet)

3. A bázisállomás az első modullapka, melyet lehelyezünk, és ez a 
kiinduló pontja a víz alatti város felépítésének.

4. A játékosok modulokat fognak vásárolni, hogy megépíthessék víz alatti városukat. Két fajta modul létezik:

A  lakómodulok nem hoznak győzelmi  pontokat,  de szükség van rájuk,  hogy kutatókat  hozhassunk a táblára.  
Ezeknek  két  típusa  van:  zöld  modulok  egyenes  kapcsolódásokkal  (légzsilipekkel)  és  kék  modulok  átlós 
kapcsolódásokkal.

A  kutatómodulokat győzelmi  pontok  megszerzéséért  aktiválhatjuk.  A  kutatómodulokat  bármelyik  játékos 
használhatja  –  függetlenül  attól,  hogy  ki  építette  meg őket.  Ha  valaki  egy  másik  játékos  modulját  használja, 
használati díjat kell fizetnie a tulajdonos részére. Annál jobb, minél több kutatómodult aktiválunk egy fajtából. A 
kutatómoduloknak öt fajtája van, és mindegyik típus győzelmi pontot és bizonyos előnyöket biztosít az őket aktiváló 
játékosoknak.

20 lakómodul 20 kutatómodul

5. A  kutatók modultól  modulig  mozognak  a  víz  alatti  városban.  Rájuk  a  kutatómodulok  aktiválásához  lesz 
szükség. A modulok csak azután biztosítanak bizonyos előnyöket és győzelmi pontokat, ha aktiválták őket. A 
kutatók a tengeralattjárók működtetéséhez is szükségesek.

60 kutató (minden játékos színében 15)

6. A tengeralattjárókkal a játékosok felderítik a tengert és felfedezéseket tesznek. Ahhoz, hogy győzelmi pontokat 
szerezhess, leleteket kell találnod.

12 tengeralattjáró (minden játékos színében 3)

80 kerek moduljelző (minden játékos színében 20)

1 kezdőjátékos jelző



7. A leletlapkák között van néhány különleges „atlantiszi lelet”. Ha egy játékos ilyet fedez fel, azt az „Atlantisz 
romjai” táblára kell helyeznie az egyik saját moduljelzőjével együtt. Minél több atlantiszi romot talál egy játékos,  
annál több győzelmi pontot fog értük kapni. Ha az összes atlantiszi leletlapkát sikerült megtalálni, a játék véget 
ér.

1 Atlantisz romjai tábla 15 atlantiszi leletlapka

8. A játék elején minden játékos kap egy „különleges rendelést”.  A négy különleges rendelés lapkát a játék 
elején  kiosztjuk  a  játékosoknak  és  a  játék  végéig  titokban  maradnak.  A  lapkákon  látható  víz  alatti  
felfedezésekért a lapka tulajdonosa a játék végén több győzelmi pontot fog kapni.

4 különleges rendelés

9. A modulok megvásárlásához és bővítéséhez, valamint a víz alatti felfedezésekhez a Nautilus fizetőeszközét  
kell használnod, melyet Nemonak hívnak. Azzal a Nemoval kell gazdálkodnod, amit a játék elején kapsz, mivel 
a játék során csak kevés Nemohoz juthatsz, mégpedig akkor, ha valaki használja az egyik kutatómodulod, 
vagy  ha a  víz  alatt  kincses  ládát  találsz.  Ezért  bölcsen költsd  a  Nemod,  hogy  biztosan  elég maradjon  a 
különleges küldetéseid teljesítésére.

1 köteg „Nemo” (40 x 1 Nemo, 40 x 5 Nemo)

10. A  játék  végén  a  felfedezéseidből  megszerzett  győzelmi  pontjaidat megszorozzuk  az  általad  aktivált 
kutatómodulok értékével.  Az nyer,  aki  a legtöbb pontot  gyűjtötte.  Ezért  a kutatásra és a felfedezésekre is 
egyaránt figyelned kell, ha meg szeretnéd nyerni a játékot.

30 győzelmi pontjelző (20 x 0/1, 5 x 3/3, 5 x 1-5)

4 áttekintő táblázat (játékostábla) a szabályok összegzésére



A játék előkészületei

Az első játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki a lapkákat a keretekből.

1. A játéktáblát az asztal közepére helyezzük. Ezen a tenger és annak különböző mélységi zónái láthatóak.

2. Helyezzétek  az  alapállomást  (a  8  kapcsolódással)  a  lagúnába.  Az  első  játék  alkalmával  a  2. 
oldalon található illusztráció alapján helyezzük el a táblán. Úgy helyezzük el, hogy az alapállomás 
közepén lévő ezüst kereszt a tábla szélei felé mutasson, a barna légzsilipek pedig a tábla sarkai  
felé mutassanak.

3. Válogassátok szét a modulokat 7 kupacba.

Ezeket képpel felfelé a tábla mellé helyezzük:

- 10 kék lakómodult

- 10 zöld lakómodult

- 4 hanglokátor modult

- 4 kiképzőmodult

- 4 laboratóriummodult

- 4 elemző modult

- 4 műszaki modult

4. A 60 négyzet alakú leletlapkát (beleértve az atlantiszi leleteket) a hátoldaluk színe alapján szétválogatjuk.

Három csoportjuk van: 

- 26 lapka a lejtőre (narancs)

- 20 lapka a mélytengerre (vörös)

- 14 lapka a szakadékba (lila)

A  csoportok  lapkáit  lefordítjuk  és  megkeverjük.  A  lapkákat  azokra  a  mezőkre  helyezzük  a  táblán,  melyek  színe 
megegyezik a leletlapkákkal (a lagúnába nem kerülnek lapkák). A szabálykönyv hátoldalán található egy lista, mely 
felsorolja a különböző zónákban lévő leleteket.

5. Az „Atlantisz Romjai” táblát a játéktábla mellé helyezzük. E különleges tábla mellé a következő győzelmi pont  
lapkákat helyezzük: 

- 4 játékos esetén… 5, 4, 2, 1

- 3 játékos esetén… 5, 3, 1

- 2 játékos esetén… 4, 2

Ezeket a győzelmi  pont lapkákat azok a játékosok fogják megkapni,  akik megmentik Atlantisz maradványait.  Az a 
játékos kapja  meg a legértékesebb lapkákat,  aki  a legtöbb atlantiszi  felfedezést  teszi.  Az atlantiszi  leletekért  járó, 
kimaradt lapkák visszakerülnek a dobozba.

6. Az öt győzelmi pont lapkát, melynek mindkét oldalán egy 3-as van (az ötféle kutatómodul mindegyikéhez egy),  
a játéktábla mellé helyezzük. Aki egy adott típusból a legtöbb kutatómodult aktiválta, megkapja a hozzá tartozó 
lapkát. 

7. Minden játékos kap:

- Egy készletet a játékelemekből (egy színben): 15 kutatót, 3 tengeralattjárót és 20 moduljelzőt.

- Kezdő pénzt:



4 játékos esetén mindenki elvesz 45 Nemot

3 játékos esetén mindenki elvesz 50 Nemot

2 játékos esetén mindenki elvesz 55 Nemot

A kimaradt Nemok alakítják a bankot, melyet a játéktábla mellett helyezünk el.

- Egy  játékostáblát  öt  különböző  színű  győzelmi  pont  lapkával  (0/1-es  számozással).  A  győzelmi  pont  
lapkákat a 0-s oldalukkal felfelé a játéktábla azonos színű mezőire helyezzük – az első, kiinduló értéket 
jelző oszlopba.

- Egy különleges rendelés lapkát. A négy különleges rendelés lapkát képpel lefelé összekeverjük. Minden 
játékos húz egy lapkát; a megmaradt lapkákat megnézés nélkül visszatesszük a dobozba. Minden játékos 
megnézi a különleges rendelését, majd anélkül, hogy felfedné azt a többi játékos előtt, maga elé helyezi 
képpel lefelé.

8. Aki a legtovább tud a víz alatt maradni, az lesz a kezdőjátékos és megkapja a kezdőjátékos jelző korongot. Ha 
ezt nem tudjátok megállapítani, a legidősebb játékos kezd.

A játékos áttekintő tábla

A játékostáblák három részre vannak osztva:

• A tábla bal oldalán azt láthatjuk, hogy hány kutatómodult 
aktiváltunk  úgy,  hogy  a  kutatóinkat  rájuk  mozgattuk.  A 
játék elején minden sor első mezőjére egy győzelmi pont 
lapkát helyezünk a 0-s oldalával felfelé (a kiinduló értékek 
oszlopába). Ha egy kutatómodulra kutatót mozgatunk, a 
megfelelő  győzelmi  pont  lapkát  egy  mezővel  jobbra 
mozgatjuk.  Ha  egy  másik  kutatót  egy  újabb  modulra 
mozgatunk,  megint  eltolhatjuk  a  lapkát  egy  mezővel 
jobbra és átfordíthatjuk a lapkát az 1-es oldalára. Abban a 
kategóriában a kutatásod már 1 pontot fog érni. Ha ebből 
a  típusból  több  kutatómodult  aktiváltál,  mint  a  többi 
játékos,  magadhoz  veheted  a  3-as  jelölésű  lapkát  (az 
adott kutatás típusának a színében) és a játékostábládra 
helyezheted,  lefedve  az  1-es  lapkát.  Innentől  az  ilyen 
területen végzett kutatásaid 3 pontot fognak érni. Ha egy 
játékos ebből a típusból több kutatómodult aktivált nálad, 
elveszi tőled a 3-as lapkát és saját játéktáblájára helyezi 
azt. Ha egy típusból mind a négy kutatómodult aktiváltad, 
többé nem veszítheted el a 3-as jelzőt.

• Ezeknek  a  lapkáknak  az  elhelyezkedése  azt  is  megmutatja,  hogy  a  kutatásainkkal  milyen  képességeket 
szerzünk.  Ha  például  egy  műszaki  modul  jelzője  a  2-es  oszlopban  van  (vagyis  már  két  kutatómodult  
aktiváltunk), mindegyik tengeralattjárót 6 mezőt mozgathatjuk. Ha egy kiképzőmodult aktiváltunk, körönként 
eloszthatunk összesen 4 lépést 2 kutatónk között.

• A tábla  jobboldalának felső részére helyezzük  azokat  a leleteket,  melyeket  a játék során találunk.  Amikor 
mozgatjuk a tengeralattjárónkat és felfedjük az egyik itt ábrázolt leletet, áthelyezzük a megfelelő mezőre. A 
képek mellett lévő számok az egyes leletekért járó győzelmi pontokat jelentik. A „?”-lel jelölt mezőre a játék 
végén minden játékos egy atlantiszi győzelmi pontot fog helyezni. Minél több atlantiszi felfedezést tettél, annál 
több pontot fogsz kapni.

• A leletek területe alatt egy kör részletes leírását és egy rövid segédletet találhatunk. Ha a játék megtanulása 
során használjátok ezt a segédletet, valószínűleg kevésbé lesz szükségetek játék közben a szabálykönyvre.



Játékmenet

A játék lefolyása

• A játék körökből áll. Minden kör 3 fázisból áll.

• A kezdőjátékos az első fázissal kezdi a körét. Ezután a többi játékos egymás után szintén végrehajtja az 1.  
fázist. A játék az első játékostól kezdve az óramutató járása szerint halad tovább.

• A 2. fázis hasonlóképpen zajlik le, melyet egy 3. fázis követ.

• Miután minden játékos befejezte a 3. fázist, a kör véget ér.

• Amikor a kör véget ért, az első játékos átadja a kezdőjátékos jelzőt a tőle balra ülő játékosnak. A következő  
körben ő lesz a kezdőjátékos, aki megkezdi az 1. fázist, majd a többi játékos követi sorban.

• Ismét a 2. és 3. fázis következik.

• Ez így meg tovább körökön keresztül, míg a játék véget nem ér.

1. fázis: A víz alatti város fejlesztése  

Ebben a fázisban a játékosoknak lehetőségük adódik új modulok építésére és a víz alatti város bővítésére. Lakó- és  
kutatómodulokat is építhetünk. Először meg kell vásárolnunk a modulokat. Ha már megvettük, a modulokat a víz alatti  
városhoz adhatjuk.

a) Egy modul megvásárlása

• Körönként csak egyetlen modult vásárolhatsz, amikor rád kerül a sor.

• Egy bármilyen típusú kutatómodul 1 Nemoba kerül, melyet a banknak kell befizetni.

• Egy lakómodul megvásárlása ingyenes. A lakómodulokat viszont kutatókkal kell ellátni. 

- Minden kutatóért 1 Nemot kell fizetni a banknak. A kutatókat azonnal a lakómodulra 
helyezzük.

- 2 vagy 3 játékos esetén egy lakómodulra legfeljebb 3 kutató helyezhető. 4 játékos esetén legfeljebb 4 
kutatót helyezhetünk rájuk.

• Ha egy játékos megvásárolt egy modult, azt maga elé kell helyeznie képpel felfelé. Most tovább léphetünk a  
modulok megépítésére.

b) A modulok megépítése

Ha van előtted 1 vagy több modul, bővítheted a víz alatti várost. Ez olyan modulokat is érinthet, melyeket korábbi 
körökben vásároltál meg. Úgy is dönthetsz, hogy a moduljaidat megtartod későbbi körökre.

• Ha úgy döntesz, hogy bővíted a víz alatti várost, vegyél el magad elől egy modult és helyezd azt a játéktáblára.

• A  modulnak  légzsilippel  kell  kapcsolódnia  egy  már  korábban  megépített  modulhoz.  A  légzsilip  színének 
azonosnak  kell  lennie  a  hozzá  kapcsolódó  légzsilippel.  A  lapkát  elforgathatjuk,  hogy  a  légzsilipek 
illeszkedjenek. Minden modul középen egy négyágú kereszt látható. A kereszt ágainak mindig a tábla szélei 
felé kell mutassanak és nem a sarkai felé.

• Ha több modulod van, egyszerre többet is megépíthetsz. Ha több modult építesz meg, azoknak egymáshoz kell  
kapcsolódniuk.  Minden modulnak,  amit  az első után helyezel  le,  csatlakoznia  kell  legalább egy modulhoz,  
melyet abban a körben építettél meg.

• Amikor megépítesz egy vagy több kutatómodult, azonnal helyezd rájuk a saját moduljelzőidet. A lakómodulokat 
nem jelöljük meg.



A modulok  megépítése  pénzbe (Nemoba)  kerül,  melyet  a  banknak fizetünk  be.  A  teljes  kifizetendő összeg  az 
újonnan megépített modulok mélységétől függ. Ha több modult építünk egybe, ezt a költséget csak egyszer fizetjük be 
(nem minden modul után):

Lagúna Lejtő Mélytenger Szakadék

1 Nemo 2 Nemo 3 Nemo 4 Nemo

• Ha egy modul különböző mélységeket takar le – még ha csak egy sarka is – a legdrágább árat kell érte fizetni.

• Ha több modult építünk be, az árat a legdrágább hozzáadott modul fogja meghatározni.

Különleges szabályok a modulok hozzáadására:

• Minden modulnak legalább egy légzsilippel  kapcsolódnia  kell  a szomszédos modulokhoz.  A légzsilipeknek 
azonos színűeknek kell lenniük. Egy modult úgy is lehelyezhetünk, hogy egy vagy több légzsilipje zsákutca 
lesz a fal mentén, ha egy szomszédos modulnak nincs légzsilipje azon az oldalon (lásd a példát a jobb felső 
sarokban). (A magyar szabályban lásd a következő oldal tetején)

• A modulokat nem helyezhetjük olyan mezőkre, melyeken tengeralattjárók vannak. Ez akkor sem lehetséges, ha 
a modul a mezőnek csak egy részét foglalná el.

• Ha egy modult egy olyan mezőre helyezünk, melyen egy leletlapka van, a leletlapka kikerül a játékból. Az ilyen  
módon eltávolított lapkákat képpel felfelé a tábla mellé helyezzük. Ha ezek atlantiszi felfedezések, Atlantisz  
romjainak táblájára helyezzük őket képpel felfelé, de senki nem helyezheti melléjük moduljelzőjét.

• A modulokat megvásárolhatod és félreteheted őket, hogy csak egy későbbi körben kerüljenek lehelyezésre. 
Négynél több modult azonban nem tehetsz félre.

• Ha le akarsz építeni egy modult, az összes rendelkezésedre álló modult le kell építened. Vagy hozzáadod őket  
a víz alatti városhoz, vagy vissza kell tenned őket a kupacaikba. Dönthetsz úgy, hogy moduljaid egy részét 
beépíted, a többit pedig visszaadod, vagy beépítheted az összes begyűjtött modulodat. Azokért a modulokért,  
melyeket visszateszünk a készletbe, nem kapunk vissza pénzt. A visszaadott modulok újra megvásárolhatóak 
lesznek.

• Ha a körödben egy modult sem vásárolsz meg, és egy modult sem adsz a víz alatti városhoz, minden addig 
félretett  modulodat  vissza  kell  adnod  a  saját  kupacába.  Így  nem  fordulhat  elő,  hogy  egyes  modulok 
megépítését valaki felhalmozással megakadályozza.

Ha egy játékos befejezte akcióit az 1. fázisban, a tőle balra ülő játékos következik. Ha minden játékos befejezte ezt a 
fázist, az első játékos megkezdi a 2. fázist.

Példa a modulok beépítésére

Egy kék lakómodul beépítése a narancs játékos számára 1 Nemoba  
kerül.  A modulban lévő kutatókért már kifizette a 4 Nemot,  amikor  
megvásárolta a modult.

A  violaszínű  játékosnak  két  kiképzőmodul  és  egy  zöld  lakómodul  
beépítéséért 2 Nemot kell  fizetnie, mivel  az egyik modult  a Lejtőre  
helyezte. Ha csak egy kiképzőmodult építene le a zöld lakómodullal  
együtt,  akkor  is  2  Nemot  kellene  fizetnie,  mivel  a  lakómodul  egy  
része a Lejtőn helyezkedik el.



A vörös játékos lehelyezheti a kék kutatómodult, mivel az egy barna  
légzsilippel kapcsolódik a bázisállomáshoz.  Az nem számít,  hogy a  
zöld kiképzőmodul felé nincs nyitott légzsilipje.

2. fázis: A kutatók munkába állítása  

A  lakómodulokba  helyezett  kutatók  nem  végeznek  kutatásokat.  Ahhoz,  hogy  a  kutatókat  játékba  hozhassuk,  a 
játékosoknak meg kell őket vásárolnia és a lakómodulokba kell helyeznie őket.

A kutatók mozgatása

• Saját körödben legfeljebb 2 kutatódat mozgathatod.

• A két  kutató  között  összesen  3  lépést  oszthatunk  el.  Egy  kutató  is  lelépheti  mindhárom lépést,  de  el  is 
oszthatjuk a 3 lépést kettejük közt. Kevesebbet is léphetünk, mint 3, vagy akár teljesen el is passzolhatjuk a  
mozgás lehetőségét.

• Ha van már 1 aktivált kiképzőmodulod, 4 mozgáspontot osztatsz el két kutatód között. Ha már 2 vagy több 
kiképzőmodult aktiváltál, a kutatóid legfeljebb 5 modulnyit léphetnek. Ez a bónusz azonnal életbe lép, amint 
aktiváltunk  egy  kiképzőmodult.  Ha  még nem mozogtál  a  második  kutatóddal,  azonnal  lelépheted  a  plusz 
mozgást (lásd a 7. oldal bal alsó részén lévő példát).  (A magyar szabályban lásd ezen az oldalon az alsó  
példát)

• A kutatók bármelyik modulon átmozoghatnak. Nem számít, hogy az a bázisállomás, egy lakómodul, vagy egy 
kutatómodul.

• Ha egy kutató a mozgását egy kutatómodulon fejezi be, és azon a modulon nem áll egy másik, ugyanolyan 
színű kutató, akkor ő automatikusan aktiválja a modult. Ez az aktiválás kötelező. Nem számít, hogy a játékos 
építette-e meg az adott modult.

Az ibolyaszínű játékos egyik kutatóját balra mozgatja, másik kutatóját  
pedig  jobbra,  a  kiképzőmoduljába.  Mivel  már  mozgatott  2  kutatót,  
megmaradt mozgáspontjai elvesznek.

• Ha  egy  kutató  egy  másik  játékos  által  megépítet  kutatómodulon  áll  meg  (melyen  egy  másik  játékos 
moduljelzője látható),  akkor 1 Nemot kell  fizetnie a modul tulajdonosának, és aktiválnia a modult.  A másik 
játékosnak csak minden aktivált modul után kell fizetnünk.

Az ibolyaszínű játékos egy kutatót balra mozgat a kiképzőmoduljára.  
Ez mozgáspontjait 5-re emeli. Négy megmaradt mozgáspontjából a  
vörös játékos kutatómoduljára lép. A vörös játékosnak 1 Nemot kell  
fizetnie.  Az  ibolyaszínű  játékosnak  kitérőt  kell  tennie  a  
bázisállomáson át, mivel a kiképzőmodul nem kapcsolódik közvetlen  
légzsilippel a másik kutatómodulhoz.

• Ha egy kutatómodulon csak 1 kutatód áll, azt a kutatót nem mozgathatod.



• Egy kutatót nem „parkolhatsz le” egy kutatómodulon. Ha egy kutatónak nincs elég mozgáspontja, hogy átlépjen 
rajta, aktiválnia kell a modult. A következő körben nem tudja mozgását folytatni.

• Ha  több  kutatód  is  van  egy  kutatómodulon,  egy  kivételével  mindegyik  elmozoghat.  Tehát  egy  olyan 
kutatómodulon „parkolhat” egy kutatód, melyet már aktiváltál.

• A modul fajtájától függetlenül (legyen az bázisállomás, lakó- vagy kutatómodul) egy adott modulon korlátlan 
számú kutató állhat.

Kutatómodulok aktiválása

Egy kutatómodult akkor aktiválunk, ha egy kutató a modulon fejezi be mozgását.

Fontos: Egy kutatómodult több játékos is aktiválhat!

Egy kutatómodul aktiválása

Minden kutatómodul, amelyet megépítettél, a „saját” kutatómodulod lesz. Ezt az egyik moduljelződdel fogod megjelölni.

• Ha egyik kutatód egy olyan laboratóriumba mozgatod, ahol még nem áll ott egy másik, saját kutatód, akkor az  
aktiválni fogja azt a modult. Ez a kutató nem hagyhatja el a modult.

• Ha a kutatómodult egy másik játékos építette meg (egy másik játékos moduljelzője van rajta), a kutatómodul 
használatáért 1 Nemot kell fizetned egyszer a megépítőjének. Ha később egy másik kutatóval is rálépsz erre a 
modulra, nem kell  újra fizetned. Ha más játékosok lépnek erre a modulra és aktiválják azt, nekik is ki kell 
fizetniük az értékes 1 Nemot.

• Úgy jelöljük,  hogy a kutató befejezte a kutatását,  hogy a játéktáblán az adott kutatásnak megfelelő típusú 
oszlop jelzőjét eggyel jobbra mozgatjuk.

A játékos éppen egy technológia modult aktivált.

• Egyetlen (bármilyen típusú) modul aktiválása nem hoz győzelmi pontot – a jelölő még mindig „0”-t mutat.

• Ha több kutatód is áll egy modulon, az nem befolyásolja a kutatást. Ahhoz azonban, hogy 2 elindíthass egy 
tengeralattjárót, legalább 2 kutatónak kell egy adott modulon állnia (lásd „A tengeralattjárók működését” a 8.  
oldalon). (A magyar szabályban lásd 11 oldalon)

Több azonos típusú kutatómodul aktiválása

Ha több mint egy, azonos típusú modulon állnak kutatóid, különleges előnyökhöz jutsz.



Ha egy adott típusból egy második modult is aktiválunk, a jelzőt még egy mezővel jobbra mozgatjuk. A jelző így a „2” 
oszlopba került, tehát a jelzőt átfordítjuk annak „1”-es oldalára.

MEGJEGYZÉS: A vörös vonal arra szolgál, hogy emlékeztessen a jelző átfordítására, miután egy adott típusú modult  
másodszor is aktiváltunk.

• Ha ugyanabból a modulból legalább 2 kutatómodult  aktiváltál,  és az adott modulból te aktiváltad a legtöbb  
modult, akkor az adott típusú kutatásod szintje 3 pontra emelkedik.

• Vedd el az adott típushoz tartozó „3”-as jelzőt és helyezd az „1”-es jelzőre.

• Ha a „3”-as jelző egy másik játékosnál van és te több modult aktiváltál egy adott típusú modulból, mint ő, akkor  
a jelző átkerül hozzád (ismét felfedve a játékos „1”-es jelzőjét).

• A „3”-as jelző még nem kerül át máshoz, ha egy játékos csak éppen annyi modult aktivál, amennyit a jelző 
jelenlegi tulajdonosa aktivált.

• Ha egy adott típusú kutatásból mind a 4 modult aktiváltad, a „3”-as jelzőt már senki sem veheti el tőled.

A kutatómodulok

5 különböző kutatási típus létezik, melyek mindegyikének saját kutatómoduljai vannak. Minden kutatási típus különböző 
különleges előnyöket biztosít.

A kiképzőmodul

Kutatóid szellemi és fizikai képességeit kiképzőmodulok aktiválásával fejlesztheted. Kiképzőmodulok 
nélkül  egy  körben  két  kutatódat  legfeljebb  3  modult  mozgathatod.  Egy  kiképzőmodullal  ez  már  4 
mozgáspontra  emelkedik.  Ha  kettő  vagy  több  kutatómodult  aktiválunk,  a  lépések  száma  5-re 
emelkedik. Körönként 5-nél többet nem léphetünk. A mozgásbónusz azonnal életbe lép, amint egy 

modult aktiváltunk. Ha az adott körben még nem mozogtunk a második kutatónkkal, azonnal elhasználhatjuk az extra  
mozgáspontunkat.

A műszaki modul

A műszaki  modulok nélkül  mindegyik  tengeralattjárónkat  4  mezőt  mozgathatjuk.  A tengeralattjárók 
technológiáját  műszaki  modulokkal  fejleszthetjük,  melyek  megnövelik  hatósugarukat.  Egy  műszaki 
modullal  legfeljebb  5  mezőt  mozgathatunk  egy  tengeralattjárót  és  kettő  vagy  több  modul  esetén 
mindegyiket 6 mezőt mozgathatjuk.

A hanglokátor modul

A  hanglokátor  modulok  aktiválásával  jobban  bemérhetjük  a  víz  alatti  leleteket.  Ha  hanglokátor  
modulok nélkül szeretnél víz alatti leleteket vizsgálni, minden leletet megnézhetsz, mely 4 mezőnyi  
távolságon belül van a tengeralattjáródtól. Egyetlen hanglokátor modullal ez a távolság 5 mezőnyire,  



kettő vagy több hanglokátor modul esetén pedig 6 mezőnyire nő. 6-nál több mezőnyi távolságban nem lehetséges 
vizsgálatot indítani. Akkor is kell 1 Nemot fizetned minden vizsgálatért, ha van aktivált hanglokátor modulod (lásd a 
„hanglokátoros bemérés”-t). 

A laboratóriummodul

Az ilyen típusú kutatómodult csak akkor használhatjuk, ha találunk egy leletet a tengeralattjárónkkal.  
Ha  egy  „fésűkagylót”  vagy  egy  „kagylót”  találunk  (0  értékű  leletek),  azonnal  használhatjuk  a 
laboratóriummodult! Megvizsgálhatjuk bármelyik képpel lefelé lévő leletlapkát, bárhol is helyezkedik el  
a táblán. Ha kettő vagy több laboratóriummodulunk van, 2 leletlapkát is felfedhetünk! Amikor 2 leletet  

vizsgálunk meg, ha lehetséges, különböző mélységi szintekből kell kiválasztanunk őket.

Az elemző modul

Egy  elemző  modul  aktiválásával  a  kutatási  módszereinket  fejleszthetjük.  A  kutatók  elemezhetik  a 
felfedett „kincses ládákat”, és meghatározhatják, hogyan emelkedjen az értékük a szokásos 2 Nemo 
fölé. Egy elemző modullal a megtalált kincses ládák értéke 3 Nemo-ra, kettő vagy több elemző modul  
segítségével pedig 4 Nemora emelkedik. Egy kincses láda értéke sem lehet 4-nél magasabb.

3. fázis: A tengeralattjárók működése  

Ha mindenki végzett a kutatók munkába állításának fázisával, a játékosok körönként működtetik tengeralattjáróikat.

A tengeralattjárók elindítása

Egy tengeralattjárót akkor indíthatsz útjára, ha:

1. Van legalább 2 kutatód az egyik kutatómodulon, és

2. Ennek a kutatómodulnak van legalább egy kék légzsilipje, mely egy nyílttengeri mezőre mutat.

Ha úgy döntesz, hogy elindítasz egy tengeralattjárót, a következőket kell tenned:

• Távolítsd el az egyik kutatót a kutatómodulról (tedd vissza a készletbe).

• Helyezz egy tengeralattjárót egy üres tengermezőre az adott kutatómodul kék légzsilipje mellé.

A narancs játékos elindít egy tengeralattjárót.

• Az összes  tengeralattjárót  el  kell  indítanod  az adott  körben,  melyet  szeretnél,  mielőtt  a  következő  fázisra  
lépnétek.

Hanglokátoros bemérés

Ha vannak tengeralattjáróid a táblán, az elérhető távolságban lévő leletlapkák kereséshez (vagyis a titokban történő 
megvizsgálásukhoz) használhatod a hanglokátort.

• Ha egy tengeralattjáró hanglokátort használ, azt a mozgás előtt kell megtennie.



• Ha  hanglokátort  szeretnél  használni,  1  Nemot  kell  fizetned  minden  tengeralattjáró  után,  mellyel  keresni  
szeretnél.

• Ezután titokban megvizsgálhatod (majd újra lefordíthatod) az összes leletlapkát, mely az adott tengeralattjáró 
hatótávolságába tartozik.

• Ha egy hanglokátort sem aktiválunk, egy tengeralattjárónk 4 mezőnyire végezhet keresést (az átlós irányokat 
nem  számítva).  Ha  egy  hanglokátort  aktiválunk,  a  keresési  távolság  5  mezőre  nő.  Ha  kettő  vagy  több 
hanglokátor modult aktiválunk, a keresési távolság 6 mezőre nő.

• Ha hanglokátort használunk, mindegyik hanglokátort használó tengeralattjárónk után fizetnünk kell.

• A  szakadékban  lévő  víz  alatti  leleteket  csak  az  a  tengeralattjáró  vizsgálhatja  meg,  amely  szintén  a 
szakadékban van.

Ha ennek a játékosnak nincs aktivált hanglokátora, csak az X-
szel  jelölt  víz alatti  leleteket vizsgálhatja meg. Ha már van 1  
aktivált  hanglokátor  modulja,  keresési  távolsága 5 mezőnyire  
nő és az Y-nal jelölt víz alatti leletet is megvizsgálhatja.

A tengeralattjárók mozgatása

A saját körödben minden tengeralattjáródat egymás után mozgathatod.

• Normál esetben minden tengeralattjáród 4 mezőt mozoghat.

• Ha van 1 aktivált műszaki modulod, mindegyik tengeralattjáród 5 mezőt mozoghat; 2 vagy több műszaki modul  
aktiválásával 6 mezőt mozoghatnak.

• A tengeralattjárók csak egyenes vonalakban mozoghatnak, átlósan sosem. A derékszögben történő irányváltás 
megengedett. A tengeralattjárók elkanyarodásának száma nincs korlátozva.

• Egy tengeralattjárónak nem kell lemozognia az összes lehetséges lépését.

• Egy tengeralattjáró áthaladhat más tengeralattjárókon, de a leletlapkákon nem.

• Egy tengeralattjárónak egy üres, vagy egy leletlapkát tartalmazó mezőn kell befejeznie a mozgását.

• Egy tengeralattjáró egy modulon is ÁT TUD haladni. A modul által letakart mezőket a hagyományos módon  
számoljuk.



Ha a narancs játékos nem aktivált egyetlen technológiamodult  
sem, mozgását valamelyik fehér ponttal jelölt mezőn fejezheti  
be.

A szakadék

A  szakadékot,  a  játéktábla  szélén  lévő  sötét  területet  különösen  nehéz  felfedezni.  A  szakadékba  csak  akkor  
mozoghatunk a tengeralattjárónkkal,

ha  legalább  egy  kutatómodult  aktiváltunk  minden  típusból  (mind  az  5  fajtából).  Ha  azonban  egy  játékos  már 
leereszkedett  tengeralattjárójával  a szakadékba, ez a korlátozás megszűnik,  és bármelyik  játékos leereszkedhet a 
szakadékba, még ha nem is aktiválták mind az öt típusú kutatómodult.

Megjegyzés: Ha a víz alatti város addig terjeszkedik, hogy egy tengeralattjárót közvetlenül a szakadékba építünk meg,  
azt követően minden játékos építhet tengeralattjárót a szakadékba. Ezután már nem lesz szükség az öt különböző  
kutatómodulra.

A víz alatti kincsek felfedése

Ha egy tengeralattjáró egy leletlapkával fedett mezőre lép, a leletet azonnal fel kell fednünk. A tengeralattjárónak erre a 
fázisra be kell fejeznie a mozgását.

• Egy „víz alatti áramlat” vagy egy „kincsesláda” (bézs hátterű lapkák) felfedezése ingyenes. 

• Minden  más  lelet  (kék  hátterű  lapkák)  felfedezése  a  mélységi  szinteknek  megfelelő 
Nemoba kerül:

- A lejtőn vagy a mély tengeren: 1 Nemo,

- A szakadékban: 2 Nemo.



Ha egy „víz  alatti  áramlatot”  fedünk fel,  azonnal mozgathatod bármelyik  tengeralattjáródat legfeljebb plusz 
három mozgáspontnyit. Ez egy olyan tengeralattjáró is lehet, mely már mozgott abban a fázisban. Ennek a 
bónusznak a felhasználásával akár egy újabb lelethez is mozoghatsz. 

Ha egy „kincses ládát” fedünk fel, 2 Nemot kapunk a bankból. Ha van egy elemző modulunk, 3 Nemot kapunk, 
kettő vagy több elemző modullal pedig 4 Nemot.

Ha egy „kagylót” vagy „fésűkagylót” fedünk fel, és vagy egy aktivált laboratóriummodulunk, azonnal  
megvizsgálhatjuk  bármelyik  leletlapkát  a  táblán  (és  visszatesszük  azt  képpel  lefelé  az  eredeti 
helyére).  Bármelyik  lapkát  kiválaszthatjuk,  még  egy  szakadékban  lévőt  is.  Ha  kettő  vagy  több 
laboratóriummodult aktiváltunk, 2 leletet vizsgálhatunk meg. Ha azonban lehetséges, a két leletnek 
két különböző mélységi zónában kell lennie. 

Ha találunk egy leletet, saját játéktáblán felfedezés területére helyezzük azt (ha csak nem egy atlantiszi felfedezésről  
van szó!).  A táblán az összes lelet  győzelmi  pont értékét  is láthatjuk.  A bézs  hátterű  leleteket  visszahelyezzük  a  
dobozba.

Ha nincs  elég  Nemod,  hogy  kifizess  egy  víz  alatti  leletet,  képpel  felfelé  kell  visszatenned a helyére.  Kivétel:  Az 
atlantiszi felfedezéseket mindig az Atlantisz romjainak táblájára helyezzük a megfelelő mezőkre.

Abból az atlantiszi  felfedezésből azonban nem szerzel nyereséget, melyet nem tudsz kifizetni, és nem jelölöd meg 
moduljelződdel sem (lásd lentebb).

Atlantisz romjai

A leletek felfedezésével Atlantisz romjainak egyes részeit is megtalálhatjuk.

Az atlantiszi  leleteket mindig Atlantisz romjainak táblájára helyezzük arra a mezőre, melynek száma megegyezik a  
leletlapkáéval. Ezután a játékos, aki megtalálta azt, egyik moduljelzőjét a lapka melletti körre helyezi.

A sárga játékos felfedi a 10-es Atlantisz lapkát. Elhelyezi Atlantisz romjainak táblájára, majd a mellette lévő kör alakú  
mezőre teszi egyik moduljelzőjét.

• Amikor egy játékos egy atlantiszi leletet talál, az lesz a jutalma, hogy azonnal 2 modulnyit mozgathatja egyik  
kutatóját, aki elújságolja a lelet hírét.

• Ezzel  a  bónuszmozgással  akár  egy  modult  is  aktiválhatsz.  Minden  hatás,  mely  ennek  az  aktiválásnak 
köszönhető,  azonnal  életbe lép  –  mint  a  3  pontos  jelző  átmozgatása,  vagy  a  megnövelt  mozgás a többi 
tengeralattjárónk számára.

Egy tengeralattjárós utazás vége

Minden tengeralattjárónak be kell fejeznie a mozgását, ha kifogyott a rendelkezésre álló lépéseiből, vagy ha egy víz  
alatti lelet mezőjére ér.

A tengeralattjáró a közvetkező körben folytathatja útját.



Ezen kívül egy tengeralattjáró akkor is befejezheti útját, ha egy olyan üres mezőre lép, mely szomszédos egy olyan 
kutatómodul kék légzsilipjével, amelyben van legalább egy kutató (nem kell, hogy a saját kutatónk legyen). Ha úgy 
döntesz, hogy befejezed a tengeralattjáród útját:

Elveheted az egyik kutatód a készletedből és a kutatómodulra helyezheted. Ha nincs kutatód ebben a modulban, akkor 
a rendes szabályok szerint aktiválod azt. Ezzel a 3 pontos lapkát is megszerezheted.

A  tengeralattjáró  visszakerül  a  készletedbe.  A  következő  körben  újra  szolgálatba  állhat  bármelyik  kutatómodultól 
kiindulva, a tengeralattjárók elindításának rendes szabályait követve.

Ha nincsenek kutatók a készletedben, nem helyezhetsz kutatót a modulra. Akkor is befejezheted a tengeralattjáród  
utazását, ha nincs elérhető kutatód.

Egy kör vége

Ha minden játékos befejezte a 3. fázist, a kör véget ér. Az első játékos átadja a kezdőjátékos jelzőt a baloldalán ülő 
játékosnak. Ez a játékos lesz a kezdőjátékos a következő körre, megkezdve az 1. fázist.

A játék vége

A játék háromféleképpen érhet véget:

• Ha még nem fedezték fel az összes atlantiszi leletet, de a 13-as, 14-es és 15-ös számú leletet már megtalálták, 
az  a  játék  végét  jelzi.  Az  aktuális  kört  a  rendes  szabályok  szerint  befejezzük,  majd  még egy  teljes  kör  
lejátszunk. A játék ekkor ér véget.

• Ha mind a tizenöt atlantiszi leletet felfedezték, a játék az aktuális kör végén véget ér. A kört a rendes szabályok 
szerint játsszuk végig, majd a játék befejeződik.

• Ha egy teljes körben egy játékos sem vásárol modulokat, senki sem ad modulokat a víz alatti városhoz és 
senki sem fedez fel semmit, a játék annak a körnek a végén azonnal véget ér.

Pontozás és győzelem

A győztes  meghatározásához a  játékosoknak le  kell  pontozniuk  felfedezéseiket  és  kutatásaikat.  Először  Atlantisz 
romjait pontozzuk. Minden játékot összeszámolja az általa felfedezett atlantiszi leleteket (melyek mellett ott vannak 
saját jelzői). A legnagyobb értékkel rendelkező atlantiszi győzelmi pont lapkákat az a játékos kapja meg, aki a legtöbb  
leletet találta.  A második legnagyobb értékű lapkát  a második legtöbb leletet gyűjtött  játékos kapja,  stb.  Döntetlen 
esetén az kapja meg a győzelmi pont lapkát, aki a nagyobb sorszámú atlantiszi leletet találta meg. Azok, akik nem  
találtak egyetlen atlantiszi leletet sem, nem kaphatnak Atlantisz romjainak győzelmi pontjaiból. Az atlantiszi győzelmi  
pontok lapkáját a játékosok táblájának felderítés részére helyezzük a kérdőjel mellé.

Ezután  minden  játékos  felfedi  különleges  rendelését,  melyet  a  játék  elején  kapott.  Minden  olyan  leleted  értékét 
megnövelheted, melynek szimbóluma szerepel a különleges rendelés lapkáján. Minden olyan lelet után fizetned kell 1 
Nemot, melynek meg szeretnéd növelni az értékét. Minden megnövelt értékű lelet 1 győzelmi ponttal többet fog érni 
(helyezzük át a lapkát egy oszloppal balra).

Ezután  minden  játékos  összeadja  a  játéktáblájának  felfedezés  részén  lévő  lapkái  értékét  (beleértve  az  atlantiszi  
leleteket is). Ez lesz a felfedezési pontszáma. Ezután összeadjuk a játéktáblájuk kutatási részén lévő lapkáinak értékét. 
Ez adja meg a kutatási pontszámot.



A felfedezési és a kutatási pontszámokat összeszorozzuk. A megmaradt Nemoinkat hozzáadjuk az eredményhez. Az a  
játékos, akinek ezután a legtöbb pontja van, megnyeri a játékot!

Példa a pontozásra:

Ez  a  játékos  8  pontot  gyűjtött  a  kutatásaiból  
(1+3+1+3+0=8).  Mivel  a  különleges 
rendelésén  szerepel  egy  fésűkagyló,  3  
Nemo  befizetésével  mindegyik  értékét  
megemelheti  1  ponttal,  majd  áthelyezheti  
őket 1 oszloppal balra. Mivel egy krillt sem  
talált,  azok  értékét  nem  növelheti  meg.  
Mivel  a  különleges  rendelés  lapkáján  nem  látható  
tengeri sün és kagyló sem, azok értékét sem növelheti  
meg. Ezen kívül ez a játékos találta meg a második  
legtöbb  atlantiszi  leletet  és  ezzel  4  pontot  szerzett.  
Felfedezéseinek  összértéke  10  (4  [Atlantisz]  +  2  
[arany] + 3 [fésűkagylók] + 1 [tengeri sün] = 10).

Összeszorozza  kutatásaiból  és leleteiből  szerzett  pontjait,  melynek eredménye 80 pont (8 x 10 = 80).  Hozzáadja  
megmaradt Nemoit, mellyel végső pontszáma 82 lesz.

Néhány tipp az első játék előtt:

• Még ha először nem is tűnik fel, a pénz igen korlátos. Ne felejtsétek, hogy csak azzal szerezhettek több pénzt,  
ha egy másik játékos aktiválja egyik modulotokat, vagy ha kincses ládát találtok. A játék előrehaladtával a 
modulok megépítése és a szakadékban lévő leletek felfedezése egyre drágább lesz. Ezen kívül ne felejtsetek 
el elég pénzt félretenni a különleges rendelésekre!

• A győzelemhez próbáljátok megszerezni a 3 pontos lapkákat két vagy három kutatási típusból. Ez jó szorzót  
biztosít a leleteitekhez.

• Ne várj  sokáig a kutatómoduljaid lehelyezésével.  Ha így teszel, előfordulhat, hogy egy másik játékos előbb 
lehelyezi egyik modulját oda, ahova te szeretted volna!

• Figyelj arra, hogy egy adott körben ki a kezdőjátékos. Néha nagyon fontos lehet egy másik játékos előtt sorra 
kerülni.  Így akár egy másik játékos által lehelyezett modulból is hasznot húzhatsz,  megszerezve azzal a 3 
pontos lapkákat.

• Ezen kívül ne felejtsd el, hogy tengeralattjáródat bármikor „deaktiválhatod”, egy kutatód „partra szállhat” és 
aktiválhat egy kutatómodult. Ezzel egy játékos váratlanul mozgathat egy kutatót és aktiválhat egy modult.



A víz alatti leletek eloszlása

* A 13-as és a 15-ös atlantiszi lelet a szakadékba kerül.
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