
Red November
1. mozgás: szellem idő jelölő a játékos jelzőjére, ez mozog

opcionális

A, zsilipet kinyitni                            1p  
-> mozgás minden lépése után automatikusan becsukódik

B, vizet átengedni                           0p    
-> két szoba: magas elárasztottság ill. nincs víz -> mindkettőben alacsony lesz
-> tűz van a teemben -> eloltódik 

C, mozgás/termebe belépés         0 / 1p  
-> 1p, ha alacsony elárasztottság van
-> ha magas elárasztottság van nem lehet bemenni!
-> ha tűz van, belépés csak tűzoltó készülékkel vagy groggal

D, kimenni a tengerbe     1p  
-> búvár felszerelés kell 
-> bármelyik külső zsilipen visszajöhet, sőt vissza kell jönnie a körben, különben meghal!

2. akció: 1 akciót lehet végrehajtani (kockadobás)

 ha tűz van a szobában -> csak a tűz oltása akció választható
 ha magas elárasztottság van -> csak a nem csinálok semmit akció hajtható végre (bemenni ide nem lehet!)
 ha alacsony elárasztottság van -> minden akció + 2p-be kerül !!! 

A, könnyű szerelési akciók

A/1, Zsilip javítása
- ha sikeres -> levehető a beragadt zsilip lapka

A/2, Tűz eloltása
- ha tűz van a teremben -> csak ez az egyetlen akció, amit végrehajthat ill. csak ebben az esetben választható
- ha sikeres az akció -> levehető a tűz lapka, ha nem -> még egy mozgást kell végrehatania és elmenekülni, ha csapdába 
esik meghal!

A/3, Víz kipumpálása
- csak alacsony elárasztottságnál választható, ha sikeres -> levehető a lapka

B, komoly problémák megoldása -> ha sikeresek a kataszrófa jelölő vissza kerül a legutolsó pontra

B/1, Oxigén pumpa szerelés 

B/2, Reaktor szerelés

B/3, Motor szerelés

C, tárgy lapka akciók - > akció után a húzott tárgy lapkát mezőre kerül

C/1, Kapitány kabinja
- max. 2 grogot vehet fel (1p / lapka) 

C/2, Raktár helység
- max. 4 tárgyat vehet fel (1p / lapka)

C/3, lapkák cseréje
- feltétele hogy 1 teremben legyen a két játékos
- az aktív játékos és a kiválasztott másik bármennyi lapot cserélhetnek
- csak az aktív játékosnak kerül 1p-be

D, egyéb akciók

D/1, nem csiálok semmit  1p
- akkor lehet jó, ha közben egy másik játékos meg tud oldani egy problémát

D/2, elhagyni a bajtársakat
- 10 percnél kevesebb az ideje a játékosnak -> kiúszhat a felszínre (búvárruha kell hozzá)
- győzelmi feltételek a többiekével ellentétesek



3. részegség próba: ha kijátszott legalább 1 grog-ot, részegség próbát kell tennie
ha sikertelen a gnóm elájul + 10-et lép a szellem idő jelzővel!

4. frissítés: játékos idő jelzője felzárkózik a szellem idő jelzőhöz 
Minden esemény és tárgy végrehajtásra kerül
Ha a pakli elfogy -> beletesszük a krakent 

Események

1. respite / haladék: nem történik semmi, végy nagy levegőt (8db)
2. reactor warmup / reaktor túlmelegedés: reaktor hőmérsékletén (piros) lépj egyet (6db)
3. reactor malfunction / reaktor meghibásodás: reaktor hőmérsékletén (piros) lépj kettőt (2db)
4. fire / tűz: tűz üt ki (jelző felrakása) egy kockával kidobott teremben + fulladás (zöld) jelzőn is lépj egyet (ha volt 

tűz akkor is /ha víz volt ott nem keletkezik tűz!/ (8db)
5. fire spreads / tűz továbbterjed: játékos döntheti el hol, tűzzel szomszédosan + fulladás (zöld) jelzőn lépj egyet 

(3db)
6. friendly fire / kezelhető tűz: tűz üt ki egy kockával kidobott teremben + fulladás (zöld) jelzőn lépj egyet, magas 

elárasztottság keletkezik egy kockával kidobott teremben (jelző) ill. a kézben lévő kártyák számát 4-re kell 
csökkenteni mindenkinek (1db)

7. descent / süllyedés: növeld a nyomást egyel (kék) (6db)
8. fast descent / gyors süllyedés: növeld a nyomást kettővel (kék) (1db)
9. turbulence / turbulencia: a kézben lévő kártyák számát 4-re kell csökkenteni mindenkinek (2db)
10. stumble / megbotlás: aktív játékos 1 kivételével eldobja a tárgy kártyáit (2db)
11. leak / új szivárgás: magas elárasztottság (jelző) keletkezik egy kockával kidobott teremben (2db)
12. underwater current / szivárgás megnő: minden alacsony elárasztottság jelzőt magasra kell cserélni (1db) 
13. hatch blocked / beragadt zsilip: a zsilip (jelző) egy kockával kidobott teremben a játékos által választható (8db)
14. overheated / túlmelegedés: minden játékosnak, ha van ki kell játszania egy grogot és nő a részegség szintje (1db)
15. kraken / kraken: tedd a kraken-megsemmisülés jelzőt 15 lépésre és a kézben lévő kártyák számát 4-re kell 

csökkenteni mindenkinek (1db)
16. oxigen pumps down / leégett oxigén pumpák: tedd a megfulladás-megsemmisülés jelzőt 10 lépésre (1db)
17. missile countdownt / rakéta visszaszámlálás: tedd a kilőtt rakéta-megsemmisülés jelzőt 10 lépésre (2db)
18. engine down / leégett hajtómű: tedd az összeroppanás-megsemmisülés jelzőt 10 lépésre (1db)

Tárgyak:

Grog (12): beléphet égő terembe ill. +3 bónusz bármilyen javító akcióra
De sajnos részegség szintet emeli ill. részegség próbát kell tennie

Kávé (1): részegségszintet csökkentheted 2-vel 
Szerszámosláda (3): +3 bónusz oxigén pumpák, reaktor vagy motorszerelés akcióra
Motor leírás (4): +4 bónusz a motorszerelés akcióra
Pumpa leírás (4): +4 bónusz az oxigén pumpa szerelés akcióra
Reaktor leírás (4): +4 bónusz a reaktor szerelés akcióra
Deaktiválási kód (3): +4 bónusz a rakétakilövés leállítása akcióra
Feszítővas (6): +3 bónusz a beszorult zsilip javítása akcióra
Tűzoltó készülék (5): beléphet égő terembe ill. +3 bónusz tűz eloltása akcióra
Víz pumpa (6): +3 bónusz a víz kipumpálása akcióra
Szigonypuska (2): +4 bónusz a kraken lelövése akcióra
Búvárruha (2): elhagyhatod a tengeralattjárót
Szerencsetalizmán (2): 3 eseménykártyát figyelmen kívül hagyhat

 
Akció esetén: 
sikeres, ha: választhatsz egy számot X (1-10-ig) + kijátszott tárgy kártyák száma (több is lehet) <= kockadobás

Részegség próba:
sikeres, ha: húz egy lapot, ha kötőjel vagy a szám >= mint a részegség szintje 


