
Háttér
Vízalatti paradicsomnak gondolnánk őket, de a ko-
rallzátonyokon folyamatos harc folyik - a helyért.
 E túlzsúfolt, eszeveszett közösségekben minden-
  kinek meg kell vívnia a maga harcát, még a korallok-
   nak is.

A korall-lárvák a nyílt tengeren, a planktonban le-
begnek; ha egy lárvának sikerül egy megfelelő he-
lyet találnia, és életben marad, úgy új zátony kelet-
kezik. Pár napon belül a lárvából polip lesz. A polip
osztódni kezd, és idővel egész kolónia születik.
Minden polip kemény vázzal veszi körül magát, 
amely növekszik - akár 15 centit is egy év alatt.
A korall éjjel táplálkozik, a polipok fullánkos sejt-
jeikkel planktont terelnek a szájukba. Azonban 
segítség nélkül a korall nem tudna maximális mér-
tékben növekedni, mert egyszerűen nem tudna
elég ennivalót szerezni.

A segítséget az a milliónyi egysejtű alga (zooxanthella)
jelenti, amelyek a korallszövetben élnek.
A korallok gyakorta összeérnek - és ez bizony problé-
mát jelent. Ha két korall túl közel kerül, kémiai úton
felderítik egymást; azután az aggresszívabb egysze-
rűen elfogyasztja szomszédját.
A korallon, korallban, a korallok között sokféle lény él
- sajátos mikrovilág ez. Egyes lények még védelmezik
is “saját” koralljaikat, mint ahogy azt a játékban a gar-
nélák teszik. Más fajok számára a korall elsősorban
táplálékforrást jelent. Így például a papagájhalak “át-
rágják” magukat sziklán és korallon, hogy elegendő algá-
hoz jussanak, s ilyeténképp jelentős részben ők felel-
nek a korallzátonyok pusztulásáért. A papagájhalak 
által porrá őrült sziklával és korallal utóbb homokként
találkozunk a trópusi strandokon.

Áttekintés
A Korallkalandot 2-4 játékos játszhatja. Egy játék,
ha már ismeritek a szabályokat, hozzávetőlegesen
90 percet vesz igénybe.
Az a célotok, hogy nektek legyenek a zátonyon a 
legnagyobb, legerősebb koralljaitok - és azután 
azokat minél hamarabb feletessétek papagájhalai-
tokkal. A játék végén a papagájhalaitok által elfo-
gyasztott polipok számának és fajtájának függvé-
nyében kaptok majd pontokat.
Minden fordulóban újabb lárvák érkeznek a játék-
ba. A lárvák segítségével rakhatjátok fel polipjai-
tokat a játéktérre, így hozzhattok létre nagyobb
koralltelepeket. E telepeket azután garnélák kolo-
nizálják, s védelmezik az esetleges támadóktól.

A korallt egy, vagy pedig több, összefüggő po-
lip alkotja. Azok a korallok, amelyeket legalább két 
polip alkot, megtámadhatják az eltérő fajtájú, ná-
luknál gyengébb korallokat. A legyőzött korall po-
lipjai visszakerülhetnek a játékba, vagy becserél-
hetők lárvákra és algákra.
Az algák megerősítik az egyes korallfajokat, akár
ideiglenesen, akár pedig véglegesen megváltoztat-
va két korallfaj erőviszonyát.
A Korallkaland általában akkor ér véget, amikor a
korallfajok hierarchiája végleg tisztázódot, vagy
amikor az egyik játékos papagájhala elfogyasztja a
negyedik korallt is.



Erre a tíz helyre rakjátok
ki a korall-lapkákat.

Ide lehet majd alga-
hengert rakni.

Ide teszitek majd az első
garnélátokat, amelyet fel-
etettetek papagájhalatok-
kal.

Erre az öt helyre
rakjátok a polipokat.

Mindegyikre tegyetek
egy megfelelő színű
lárvakockát

A nyilakat követke
kell leraknotok a
poliplapokat.

nyílt tenger

4 korallzátony
négy vízalatti szikla, ideális a 
korallok fejlődéséhez

a sötét részek a polipok megte-
lepedésére alkalmatlan, mélyebb
részeket jelölik

a legvilágosabb, tengeri csil-
lagos szikla a legkedvezőbb
a korall számára

a kis polipok jelzik, hogy a játék
elején milyen korallfaj telepe-
dett már meg itt

4 papagájhal
mind a négy játékosszínben
egy négy darabból összeállí-
tandó “doboz”

20 algahenger
mind a négy algaszínben (kék,
zöld, vörös, lila) 5

50 lárvakocka
mind az öt korallszínben (szürke,
narancs, rózsaszín, fehér, sárga)
10

16 garnéla
mind a négy játokosszínben
(zöld, lila, vörös, sárga) 4

10 korall-lapka
minden lapka egyedi, két
korallszín látható rajta és
két algaszín

200 poliplapka
mind az öt korallszínben (szürke, narancs, rózsaszín, fehér, sárga)
40

Tartalom

a kis csillag az előké-
születek során számít

4 paraván
mind a négy játékosszínben egy

4 akciókártya
mind a négy játékosszínben egy
(a halak színe), ezen találjátok 
meg annak összefoglalását, milyen
cselekedeteket hajthattok végre
a forduló során

vászonzsák
ebbe kerülnek a poliplapkák

szabályfüzet
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   korallzátony



Előkészületek

két ugyan-
olyan korall

a másik oldal

3

az öt
polip-
lapka

Véletlen segítségével válasszatok ki annyi korall-
zátonyt, ahányan vagytok. Azonban senkinek nincs
saját zátonya! Minden zátonyon minden játékos
koralljai megtelepedhetnek; épp ezért a zátonyo-
kat rakjátok ki az asztal közepére.
Minden zátonyon van öt olyan mező, ahol a koral-
lok már megtelepedtek. Ezekre a mezőkre rakja-
tok egy-egy poliplapkát - természetesen minden-
hová olyan színűt, amilyen színű polip van a mező-
re nyomtatva.

A nyílt tengert is rakjátok az asztal közepére, és
és mellé rakjatok öt poliplapkát, minden színből
egyet. Mindig, amikor elvesztek innét egyet, a 
zsákból rakjatok ide egy ugyanilyet, vagyis min-
dig legyen minden színből egy poliplapka a játék-
tábla mellett. A többi poliplapkát rakjátok a 
vászonzsákba, az algahengereket és a lárvakoc-
kákat pedig szintúgy rakjátok a nyílt tenger mellé.

Ezután egyikőtök fogjon egy tetszőleges korall-
lapkát, és bizonyos magasságból ejtse le az 
asztalra. Nézzétek meg, melyik oldala van fel-
felé, látható-e azon tengeri csillag vagy sem.

Ha igen, úgy a nyílt tenger tíz felső mezőjére
rakjatok le egy-egy korall-lapkát, mégpedig úgy,
hogy mindegyiken látható legyen a tengeri csil-
lag; ellenkező esetben pedig úgy, hogy egyiken 
se legyen látható. A lapkákat mindet úgy rakjá-
tok le, hogy a két ugyanolyan színű korall legyen
- a táblához viszonyítva - felül; ezt mindvégigi
így csináljátok, hogy könnyebben megállapíthas-
sátok a korallfajok hierarchiáját.

Ezután az öt alsó mező mindegyikére, a színes koc-
kákra rakjatok egy-egy megfelelő színű lárvakoc-
kát, majd valamelyikőtök húzzon egy poliplapkát a
zsákból. Ennek színe határozza meg, hogy az öt
mező közül melyikre kerülnek először poliplakák.

Rakjátok vissza a lapkát a zsákba, majd húzzatok
összesen 12 lapkát, és rakjátok le ezeket az aláb-
bi módon:

3 poliplapka a korábban kihúzott poliplapka
által meghatározott mezőre

3 poliplapka a következő mezőre (nyíl!)
3 poliplapka a következő mezőre
2 poliplapka a következő mezőre
1 poliplapka a következő mezőre

A kép azt mutatja, hogy néz ki a nyílt tenger táb-
jának alsó része, ha az először kihúzott poliplapka
fehér volt.

Az lesz a kezdőjátékos, aki legutoljára volt úszni
közületek.

.

tengeri csillag

minden lapkán látható
(a példában) a tengeri
csillag



Előszkészületek (folytatás)

A forduló
Ha épp rajtad van a sor, a következő akciókra nyílik lehetőséged:

4

Válasszatok magatoknak egy színt, és megkapjátok
a megfelelő paravánt és akciókártyát, valamint a
négy garnálát. A garnélákat rakjátok paravánotok
mögé.
Az óramutató járása szerinti sorrendben húztok
a zsákból poliplapkákat, és azokat is rakjátok a 
paravánotok mögé.

a játékosok száma   2 3 4
kezdőjátékos    6 6 6
2. játékos    9 7 7
3. játékos    - 9 8
4. játékos    - - 9

Megjegyzés: A kezdőjátékosnak az az előnye, hogy
teljesen szabadon eldöntheti, hová rakja el első po-
lipjait; a többieknek viszont több poliplapkájuk van.
A játék során minden játékos rákényszerülhet arra,
hogy a 9. akciót válassza (azaz ne csináljon semmit),
mielőtt új lapkákat venne el (10. akció), de leginkább
a kezdőjátékos. Épp ezért bárki is fejezze be a 
játékot, akár maga a kezdőjátékos, összességében

mindenki nagyjából ugyanannyiszor rak majd le lapká-
kat a játék folyamán.

Ezután mindegyikőtök választ egy poliplapkát a 
paravánja mögött lévők közül, és azt papagájha-
lába dobja. A többiek ne lássák, milyen színű ez
a lapka. Így a papagájhal nem hal éhen a játék
közepéig, amikor elkezdődik végre az igazi lako-
ma - és persze így nem tudhatjátok biztosan,
kinek mennyi pontja van.

Végül mindegyikőtök választ két lárvakockát - 
nyilvánvalóan poliplapkáitok függvényében. A 
lárvákat, amelyeket a többiek figyelő tekintete
előtt vesztek el a készletből, a paravánotok 
mögé rakjátok.
Végre kezdődhet a játék!

1. Papagájhaladdal megeheted
egy koralltepedet, rajta
egy garnéláddal.

2. Kijátszhatsz egy lárvakoc-
kát, hogy poliplapkákat
rakj le.

4. Kirakhatsz egy garnélát.

6. Egy megevett poliplapkát
becserélhetsz egy ugyan-
ilyen színű lárvára.

8. Egy lárvakockát becserél-
hetsz egy ugyanilyen színű
poliplapkára.

10. Elvehetsz egy lárvakockát
az ott lévő poliplapkákkal
együtt.

Az 1., 2., 3., 4. és 10. akció-
kat minden fordulóban csak
egyszer hajthatod végre.

Az 5. akciót leszámítva min-
den akciót be kell fejezni a
következő akció megkezdése
előtt. Az 5. akció az 1. akció
után és a 10. akció előtt bár-
mikor, akár egy másik akció
közben is végrehajtható.

Az 1. akcióra csak a fordulód legele- 
jén nyílik lehetőséged, másik akció
után már nem.

3. Kijátszhatsz egy lárvakockát,
hogy poliplapkákat rakj le.
(Ugyanaz, mint a 2. akció.)

5. Áthelyezhetsz vagy vissza-
vehetsz egy garnélát.

7. Egy megevett poliplapkát
visszaadva felhasználhatsz
egy algahengert.

9. De választhatod azt is, hogy
 nem csinálsz semmit.

Az 1. akció után és a 10. előtt kerül-
het sor a 2-8. akciókra, ám ezek
sorrendje tetszőleges.

A 10. akció az utolsó, ezt követően
már nem hajthatsz végre újabb ak-
ciót, a fordulód véget ért.
undertaken this action.



Az akciók

5

1. akció: Garnélás koralltelep
feletetése a papagájhallal

Mielőtt bármi más akciót végre-
hajtanál, papagájhaladdal meg-
eheted egy olyan koralltepedet,
amelyen van garnélád.
(Lásd még a 11. oldalon.)

2. akció: Lárvakocka és polip-
lapkák kijátszása

Bármilyen színű lárvakockát ki-
játszhatsz paravánod mögül. A
lárvát, miután megmutattad a 
többieknek, rakd vissza a kész-
letbe.
Ezután paravánod mögül ki-
játszhatsz legfeljebb négy, a
kijátszott lárvával megegyező
színű poliplapkát. Emellett pa-
ravánod elől még bármennyi
ottani (megevett) poliplapkát
kijátszhatsz - de természete-
sen csak a lárvával azonos
színűeket.
(Lásd még a 9. oldalon.)

3. akció: Másik lárvakocka
és poliplapkák kijátszása

Bármilyen színű lárvakockát ki-
játszhatsz paravánod mögül -
akár olyant is, amilyet a 2. ak-
ció során kijátszottál. A lárvát,
miután megmutattad a többi-
eknek, rakd vissza a készletbe.
Ezután paravánod mögül ki-
játszhatsz legfeljebb négy, a
kijátszott lárvával megegyező

színű poliplapkát. Emellett pa-
ravánod elől még bármennyi
ottani poliplapkát kijátsz-
hatsz - de természetesen csak
a lárvával azonos színűeket.

4. akció: Garnéla kirakása

Paravánod mögül kirahatsz egy
garnálát bármelyik korallte-
lepre, amelyen még nincs gar-
néla. A játék elején célszerű
minden megnövelt korallra 
garnélát rakni.

nézni, van-e olyan korall, ame-
lyen nincs még garnéla; s ha
van, arra érdemes lehet gar-
nélát rakni, akár akkor is, ha
a korallt nem növeszted meg.
Utóbb, ha már nem lesz rá
szükséged, bármikor ott-
hagyhatod majd azt a korallt.

A játék elején érdemes meg-

5. akció: Garnéla mozgatása

Korallon lévő garnéládat át-
rakhatod:

1. ugyanazon korall egy
másik polipjára

2. egy másik korall egy
polipjára

3. üres mezőre
4. vissza a paravánod

mögé

Garnéla az 1. akció után és a 
10. előtt bármikor mozgatha-
tó, akár egy másik akció köz-
ben is.
A fordulód végén azonban
garnéláidnak vagy korallon,

vagy paravánod mögött kell
lenniük: nem maradhat gar-
nélád üres mezőn.

6. akció: Megevett polip-
lapka ugyanilyen színű lár-
vakockára cserélése

Egy megevett poliplapkádat
cseréld be egy ugyanilyen színű
lárvára; a lárvakockát paravá-
nod mögé rakd, a poliplapkát
pedig vissza a zsákba.
(Lásd még a 9. oldalon.)

7. akció: Algahenger meg-
szerzése és felhasználása

Egy megevett poliplapkádat
cseréld be egy tetszőleges szí-
nű algahengerre; a poliplapkát
rakd vissza a zsákba. A meg-
szerzett algát azonnal fel is
kell használnod.
Ha már van garnélád a nyílt 
tenger tábláján, akkor az al-
gát rárakhatod az algahelyre,
‘

de rárakhatod valamelyik ko-
rall-lapkára is. Fordulónként
legfeljebb egy algát rakhatsz
korall-lapkára.
Ha még nincs garnélád a nyílt
tenger tábláján, akkor az algát
az algahelyre kell raknod.
Ha az algahelyen már volt alga,
az visszakerül a készletbe. Az
algahelyre fordulód során bár-
mennyi algát felrakhatsz.
(Lásd még a 10. oldalon - al-
 gák -, illetve a 11. oldalon - 
 papagájhalak.)



Az akciók (folytatás)

A poliplapkák elhelyezése
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8. akció: Lárvakocka poliplap-
kára cserélése

Egy lárvakockádat becserélhe-
ted egy ugyanilyen színű poliplap-
kára. A lárvát rakd vissza a 
készletbe, vegyél ki egy megfe-
lelő színű poliplapkát a zsákból
(vagy vedd el a megfelelő polip-
lapkát a nyílt tenger táblája 
mellé készített öt poliplapka
közül - ezt utána pótoljátok a
zsákból), és rakd az paravánod
mögé.

9. akció: Semmi sem történik

Dönthetsz úgy is, hogy a fenti
akciók közül egyet sem hajtasz
végre.
10. akció: Lárvakocka és po-
liplapkák begyűjtése

Végül, miután már minden más
akciódat befejezted, amit meg-
tehettél és amit meg akartál
tenni, vedd el a nyílt tenger 
táblája alsó öt mezőjének egyi-
kéről a lárvakockát, valamint az
ugyanezen a mezőn lévő egy-
három polipkockát. 
Ezután fel kell töltenetek a táb-

lát az alábbiak szerint:
1. Az elvett lárvakocka helyére

rakjatok a készletből egy
ugyanilyen színű lárvakockát.

2. Az öt mező közül mindegyik-
re, ahol háromnál kevesebb
poliplapka van, rakjatok le
egy-egy poliplapkát. A lapká-
kat a zsákból húzzátok ki.

Alkalmasint jobb, ha ezt a fela-
datot nem az éppen soron lévő
játékos végzi, hanem a nyílt
tenger táblájához legközelebb
ülő játékos végzi a játékos 
során ezt a munkát.

Ha nincs elég lapka a zsákban,
vagy az kiürül a feltöltés során,
netán nincsen lárvakocka, a
játék véget ér (lásd a 12. olda-
lon). 
Ezzel fordulód véget is ért, és
bal oldali szomszédod követke-
zik. Fordulóitok addig követik
egymást a leírt módon, amíg a 
játék valamiképpen véget nem ér.

Poliplapka bármelyik üres mezőre
lerakható: ezzel vagy már meg-
lévő korall fejlődik tovább, vagy
egy új korall születik. Egy kivétel
van, poliplapka nem rakható le
úgy, hogy összekötne két, ugyan-
ilyen színű korallt, ha mindkét
korallon van garnéla (lásd a ké-
pet).

Megjegyzés: Fordulód közben
csak neked lehet garnálád szik-
lán, mivel minden forduló végén
a garnéláknak korallokon kell
lenniük, vagy a paravánok mö-
gött. Ha saját garnélád akadá-
lyoz egy polip lerakásában, ak-
kor ideiglenesen könnyen 
arrébbrakhatod garnéládat
(5. akció).

A polipok csak a velük azonos szí-
nű korallt növelik meg. Egy korall
akkor növekszik, ha egy polip 
mellé (függőlegesen vagy vízszin-
tesen) egy másik, ugyanilyen szí-
nű polip kerül. A sarkos érintés
nem érintés, ilyenkor két külön
korallról van szó.

Az egyazon akció során lerakott
polipoknak nem feltétlen kell
egyazon korallhoz kerülniük. A
játékosok polipot lerakhatnak
olyan korallhoz is, amelyet egy
másik játékos garnélája őriz - 
például azért, mert a soron
lévő játékos következő akció-
ja során úgyis megeszi azt a
polipot.

E mezőkre nem rak-
ható le rózsaszín
poliplapka, mivel 

összekötne
két őrzött
rózsaszín
koralltele-
pet.



A poliplapkák elhelyezése (folytatás)

Támadás!
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Minden zátonyon van egy világos
szikla, rajta egy tengeri csillag-
gal. Ha ez üres, és mellé (vízszin-
tesen vagy függőlegesen) egy 
poliplapka kerül, az a korall auto-
matikusan (és minden más, így a
következő poliplapka lerakása 
előtt) átterjed erre a sziklára.
Ilyenkor vegyél el egy megfelelő
színű poliplapkát a nyílt tenger
táblája mellől, és rakd azt a 
sziklára.

A kivétel, miszerint nem rakha-
tó le poliplapka úgy, hogy össze-
kössön két vele azonos színű 
őrzött korallt, ilyenkor is él - 
ebben az esetben a szikla üre-
sen marad.

Ha a világos szikla üressé lesz,
akkor legközelebb, amikor po-
liplapka kerül mellé, az megint
átterjed a világos sziklára.

Ha kifogyott az adott színű po-
liplapka, nem kerül sor az átter-
edésre.

Egy akció során legfeljebb négy 
polipot rakhatsz ki paravánod
mögül - az átterjedés miatt
kapott polip ebbe természete-
sen nem számít bele.

A játék elején érdemes elfog-

lalni a világos sziklákat, de egy-
szerre csak egyet. Bár két lár-
vakockát is kijátszhatsz (2. és
3. akció), és így két világos 
sziklát is elfoglalhatsz, de for-
dulódban csak egy garnélát 
rakhatsz ki paravánod mögül, 
így az egyik koralltelepet őri-
zetlenül kell hagynod, és vala-
melyik ellenfeled biztosan le
fog csapni erre a kecsegtető
lehetőségre.

Ha egy másik koralltól két me-
zőre új, vele azonos színű korallt
indítasz, e két korall, amennyi-
ben mindkettőt garnéla védi, 
nem egyesíthető, így egymástól
biztonságban lesznek.

A zátony szélén lévő korallok vé-
dettebbek, mivel kevesebb 
irányból támadhatók.

Érdemesebb három-négyféle 
korallt növeszteni, semmint egy
vagy két fajtára koncentrálni,
mivel így könnyebb a szükséges
lárvákhoz és polipokhoz hozzá-
jutni.

Az 5. akció kivételével új akci-
óra csak az előző befejezése
után kerülhet sor. Ha például
végrehajtasz egy 2. akciót, és
belekezdesz a 3. akcióba, ak-
kor ezután már nem rakhatsz
le “2. ackiós” poliplapkákat.

Bizonyos körülmények között a
korallok megtámadják, elfo-
gyasztják egymást. A támadó
korallnak legalább két polipból
kell állnia; a megtámadottnak
pedig eltérő színűnek és gyen-
gébbnek kell lennie. Egy koral-
loddal akkor támadsz, amikor
egy vele szomszédos mezőre
leraksz egy ugyanilyen színű
poliplapkát, de azon a mezőn
már van egy - eltérő színű, gyen-
gébb és védtelen - poliplapka.

Ekkor a mezőre a támadó polip
kerül, az addig ott lévő pedig -
amelyet a támadó korall mege-
vett - a paravánod elé kerül. Ez
nagyon értékes szerzemény,

mivel a megevett polipok nagyban
kibővítik lehetőségeidet.

Példa: Ez a korall-lapka
mutatja, hogy jelenleg a
fehér korall erősebb a
sárgánál (függetlenül a
méretüktől), mivel fe-

lül két fehér korall látszik, alul pedig
csak egy sárga. Az olyan fehér korallok,
amelyek legalább két polipból állnak, 
megtámadhatják a sárga korallokat. 
Ekkor a sárga polip helyére fehér ke-
rül, a sárga poliplapkát pedig a támadó
játékosnak le kell raknia saját paraván-
ja elé.

Ha a pipával
jelölt mezők
bármelyikére
poliplapka ke-
rül, a korall
azonnal átter-
jed a világos 
sziklára.világos

szikla
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Példa: A vörös játékoson a sor,
a paravánja mögött 3 sárga és 4
fehér poliplapka, valamint 1-1
sárga és fehér lárvakocka van.
Paravánja előtt van még 1 (mege-
vett) fehér poliplapka.

szerint (csak az adott példában
érdekes négy korall-lapka látható
a képen) a narancsnál a fehér és
a sárga is erősebb, a rózsaszín
korall pedig erősebb, mint a fe-
hér, de gyengébb, mint a sárga.

Felül látható a fordulója előtti
 helyzet, az oldal alján pedig az,
  hogy mi a helyzet fordulója végén.

A korall-lapkák pillanatnyi állása

2. akciója során a játékos kiját-
 ssza a sárga lárvakockát és a 3
sárga poliplapkát. Az első sárga
polipot az 1-essel jelölt mezőre
rakja. A sárga korall már három
polipból áll, tehét bőven támadó-
képes, és hát ugye erősebb a
 narancssárgánál. A játékos a 
maradék két sárga polipját a 
2-es és a 3-as mezőre rakja, el-
pusztítva az ottani polipokat.

7. akciója során a játékos az
egyik most szerzett (és para-
vánja előtt lévő) narancsárga
polipot becseréli egy lila algára,
és azt lerakja a sárga-rózsaszín
korall-lapkára (lásd a lenti ké-
pet). Ennek eredményeképpen
a többi korall-lapka, amelyeken
lila alga látható (és amelyeken
még nincs alga) átfordul. A pél-
dában ez azzal jár, hogy a fe-
hér korall erősebb lesz, mint a
 rózsaszín.

3. akciója során a játékos ki-
játssza fehér lárvakockáját, a
4 fehér poliplapkát paravánja
mögül, valamint azt az egyet
paravánja elől (amelyre még
egy korábbi fordulóban tett
szert). Az első polipokat az
üres 4-es és 5-ös mezőkre rak-
ja, új korallt hozva létre. Mivel
a korall már két poliból áll, tá-
madóképes; a játékos lerak
egy-egy polipot a 6-os, a 7-es
és a 8-as mezőkre, elpusztít-
va két narancssárga és egy
lila polipot.

4. akciója során a játékos egy
 garnéláját a 4-es mezőre rakja,
hogy megvédje fehér korallját.

Fordulója végén, a 10. akció 
során a játékos elvesz a nyílt
tenger táblájáról egy lárvakoc-
kát és három polipot. 

Paravánja előtt három narancs-
sárga és egy lila poliplapka van.

7. akció

1122336655
44 77
88
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Ha olyan színű polipjaid vannak,
amely színekre nincs szükséged,
megteheted, hogy a 2. akció
során kirajod, majd a 3. akció
során magad elpusztítod eze-
ket. A megevett polipokat 
azután már sokféleképpel fel-
használhatod.

A 2. vagy a 3. akció során leg-
feljebb négy polip játszható
ki a paraván mögül, a paraván
elől azonban bármennyi. Épp

ezért akár azt is megteheted,
hogy a 2. akció során teljesen
elpusztítod egy saját korallo-
dat, majd a 3. akció során egész
másutt újra létrehozod ezt a
koralltelepet összes - vagy
több - polipjával (ha szükséges,
előbb az egyik megevett poli-
pot beváltva egy lárvakockára).
Ezen a módon nagy koralltele-
pek is átmozgathatók egyik
helyről a másikra.

A korallok sosem támadják meg
a velük azonos fajba tartozó
korallokat - viszont egyesülhet-
nek, amennyiben nincs mindkét
koralltelepen garnéla.

dott korall több darabra - telep-
re - esik szét; ekkor e telepek
külön-külön próbálnak boldogul-
ni.

Elófordulhat, hogy a megtáma-

Ha egy polipod megeszik egy má-
sik polipot, az utóbbi lapkáját 
paravánod elé kell tenned.

A megevett polipok (mennyi re-
mek tápanyag!) sokféleképpen
felhasználhatók:

(1) A 2. vagy a 3. akció során

kijátszhatod ezeket a para-
vánod mögül kijászott (leg-
feljebb 4) polipok mellett.
Ilyenkor paravánod elől
bármennyi (természetesen
csak megfelelő színű) polip-
lapkát kijátszhatsz.

(2) Megevett polipot becserél-
hetsz ugyanilyen színű lár-
vakockára (6. akció).

(3) Megevett polipot bármilyen

színű algára becserélhetsz
(7. akció).

Fontos, hogy az ellenfél korallja
is növelhető: akár az egyik ellen-
fél koralljával is megtámadható
egy másik ellenfél korallja - vagy
éppen a sajátja! A megevett po-
lipot mindig a támadást indító
játékos kapja, nem pedig a korall
tulajdonosa.

A garnélák megvédik a támadá-
soktól koralljaikat, pontosab-
ban a korallnak azt a polipját, 
amelyen tartózkodnak, és az

azzal szomszédos polipjait. A
szomszédos, de másik korallhoz
tartozó polipokat nem védik
meg.

A képen a nyilak jelzik, hogy mely
polipokat védik meg a garnélák.

Fordulód során polipról üres mező-
re rakhatod garnélád, azonban a
fordulód végén nem lehet garné-
lád üres mezőn: vagy korallra kell
tenned, vagy vissza kell venned
paravánod mögé.

Egyazon korallon nem lehet két
garnéla.

Egy zátonyon egy játékosnak 
legfeljebb két garnélája lehet.

A játékosok még ki nem rakott 
garnéláikat paravánjuk mögött
tartják. Senki sem köteles azt
elárulni, hogy még hány garné-
lája van paravánja mögött.



10

A korall-lapkák és az algahengerek
Minden korall-lapka egyedi,
és mindegyiken kettő látha-
tó az öt korallfajtából. A 
felül lévő, dupla korall erő-
sebb, mint az alsó korall,
márpedig az erősebb ko-
rall elfogyaszthatja a gyen-
gébbet. Az erősebb korall
mindig legyűri a gyengéb-
bet, függetlenül a két 
koralltelep méretétől.

Minden lapka bal alsó sar-
kában lét alga látható, va-
lamint az egyik oldalon egy
kis tengeri csillag is. A két
alga közül az egyik mindig
elöl van és nagyobb, a má-
sik pedig kisebb és hátul
van, jórészt eltakarva.

Amikor a 7. akció során egy
megevett polipot algára 
cserélsz, az algát azonnal
fel kell használnod. Hogy
ezt hogyan teheted meg, az
annak függvénye, hogy van-e
már garnélád a nyílt tenger
tábláján (vagyis papagájha-
laddal megetted-e már első
koralltelepedet).

Ha már van garnélád a nyílt ten-
ger tábláján, két lehetőséged
van:

1. Az algát lerakhatod a
nyílt tenger táblájának
algahelyére.

2. Az algát rárakhatod va-
lamelyik korall-lapkára.

Ha még nincs garnélád a nyílt
tenger tábláján, akkor az algát
mindenképpen az algahelyre 
kell raknod.

Fordulódban több megevett 
polipot is becserélhetsz algára,

de ezek közül legfeljebb egyet
rakhatsz korall-lapkára, a töb-
bit az algahelyre kell raknod.

Ha az algahelyre alga kerül, ak-
kor az összes olyan korall-lapka,
amelyen ilyen színű nagy alga 
látható, de amelyen még nincs
algahenger, átfordul. Ha az al-
gahelyen volt másik alga, az 
visszakerül a készletbe. Fordu-
lód során bármennyi algát lerak-
hatsz - terszmétesen egyen-
ként - az algahelyre.

Ha az algahengert egy korall-
lapkára rakod, akkor az összes
többi olyan korall-lapka, ame-
lyen ilyen színű nagy alga látha-
tó, de amelyen még nincs alga-
henger, átfordul. Alga csak 
olyan korall-lapkára rakható, 
amelyen még nincs alga, és az
algának ugyanolyan színűnek
kell lennie, mint a korall-lapon
látható nagyobb algának. For-
dulód során legfeljebb egy 
algát rakhatsz a korall-lapkák-
ra.

Minden korall-lapkának két
oldala van, a két oldalon ugyan-
az a két korallfaj és ugyanaz
a két alga látható, csak épp
megváltozik a korallfajok hi-
erarchiája, valamint az eddig
hátul lévő, kisebb alga lesz 
elöl, és az elöl lévő, nagyobb
alga lesz hátul. (A hátsó algá-
nak valójában nincs szerepe,
csupán informál arról, hogy
milyen színű alga látható a
lapka másik oldalán - így 
előre tudjátok, milyen algá-
val forgathatjátok vissza a
korall-lapkát, ha előtte át-
forgatjátok).

A játék megnyerése szempontjából
kulcsfontosságú az algának a korall-
lapkákra helyezése. Amikor egy alga
rákerül egy korall-lapkára, az a já-
ték végéig már nem fordul át, így
az erősebb korall értéke 1 ponttal
megnő. Célszerű, ha a lapkák birtok-
lásával megnöveled azon polipok 
értékét, amelyeket papagájhalad 
már elfogyasztott.

A megevett polipért kapott algát
azonnal fel kell használni; így csak
olyan alga választható, amit fel is
lehet használni

Példa: A felső képen az látható, hogy a játé-
 kos az algahelyre rakott egy kék algát, és a
  kék 1-essel jelölt lapkák átfordultak. Alul az
  látható, mi történt azután, hogy ugyanez a 
   játékos lerakott az egyik lapkára egy vörös
    algát - a vörös 2-essel jelölt lapkák átfor-
                                dultak.

erősebb korall
gyengébb korall
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Ha egy koralltelep már elég nagy
- legalább öt polip alkotja -, a pa-
pagájhal hajlandó elfogyasztani.
Fordulód legelején, az 1. akció
során egy koralltelepedet mege-
tetheted papagájhaladdal, 
amennyiben e korallt legalább öt
polip alkotja. Papagájhalad csak
olyan telepet eszik meg, amelyet
a te garnélád védelmez; őrizet-
len vagy idegen garnéla őrizte
telepet nem hajlandó megenni.

Amikor papagájhalad megeszik 
egy korallt, abból négy polipot 
vissza kell tenned a zsákba (utá-
na jól rázd meg a zsákot), és 
csak a maradék polipkapkákat
rakod papagájhaladba. Ez utób-
biakért a játék végén majd 
pontokat kapsz: minden, a pa-
pagájhaladban lévő poliplapka
legalább 1, de legfeljebb 5
pontot fog érni. 

Ha ez a telep az első, amelyet a
papagájhalad elfogyaszt, akkor a
korallról a garnélát rakd a nyílt
tenger táblájára; ha nem ez az
első korallod, amelyet papagájha-
lad elfogyaszt, vagyis már van 
garnélád a nyílt tenger tábláján,
akkor a garnéla is papagájhalad-
ba kerül. Első garnéládat azért
kell a nyílt tenger táblájára 
raknod, hogy utána rakhass
algákat a korall-lapkákra.

Számold, ki mennyi telepet
ettette már fel papagájhalá-
val, hogy tudd, mennyi közele-

dik a játék vége. Ha például valaki
már két telepét megetette a papa-
gájhalával, akkor nagyon hamar
(mikor másodjára kerül rá megint
a sor) be is fejezheti a játékot.

Ha már bármilyen akcót végrehaj-
tottál fordulódban, akkor abban a
fordulóban papagájhalad már nem
táplálkozhat. Ki kell várnod, mire
újra rád kerül a sor.

Saját papagájhaladba bármikor
belenézhetsz, hány garnéla, hány
és milyen polip van benne, de a
többiek papagájhalába nem kuk-
kanthatsz bele.

A játék véget ér, ha:

1. Minden korall-lapkán van
algahenger.

2. Egy játékos papagájhala
elfogyasztotta e játékos
negyedik koralltelepét.

3. A zátonyokra nem lehet
egy újabb polipot lerak-
ni (igen valószínűtlen).

4. Ha a 10. akció után há-
romnál kevesebb lapka
van a zsákban vagy nem
lehet felrakni az elvett
lárvakorong helyett újat.
(szintén valószínűtlen).

Ha elfogynának a zsákból a
polipok, előbb még rakjátok
vissza a nyílt tenger táblája
mellől az öt “plusz” poliplap-
kát, és ezeket is használjá-
tok fel.

Ha a játék az 1. vagy a 2. felté-
tel teljesültével ér véget (va-
gyis majdnem mindig), még min-
den játékosra sor kerül egy-
szer, kivéve arra, akinek akció-
ja kiváltott a játék végét. 
Azonban az a játékos, aki még
sorra kerül, már csak egyetlen
akciót hajthat végre: papagáj-
halával megeheti egy korallte-
lepét. Ráadásul ilyenkor nem

négy, hanem öt poliplapka kerül
vissza a zsákba, mielőtt a mara-
dék a papagűjhalba kerülne.
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A játék végén kerül sor a papagáj-
halak kiértékelésére.

Minden, a papagájhalabn lévő po-
liplapka 1 pontot ér, és még annyi
pontot, ahány olyan korall-lapka
van a nyílt tenger tábláján, ahol
ez a korallfajta az erősebb.
Ilyenformán egy poliplapka 1-5
pontot érhet.

Ha megnézzük, hogy mennyit ér
1-1 poliplapka minden korallfajtá-
ból, akkor az összérték mindig 15
- 5 azért, mert mindegyik értéke
1-ről indul, és ehhez a 10 korall-
lapka miatt még 10 adódik.

Egyenlőség esetén az dönt, hogy
az érintettek közül kinek van a
paravánja előtt több megevett

poliplapkája. Ha ez is egyenlő,
a lárvakockák száma dönt, és így
tovább:

1. Megevett poliplapkák a
játékos paravánja előtt.

2. Lárvakockák a játékos
paravánja mögött.

3. Poliplapkák a játékos paravánja
mögött.

4. A játékos garnélái által őrzött
koralltelepek poliplakáinak
összesített darabszáma.

És abban a valószínűtlen esetben, ha
ezek sorra mind egyenlők, nos, akkor
az eredmény döntetlen.

Ha már jól ismeritek a szabályo-
kat, megpróbálkozhattok az 
alábbi módosításokkal:

1. Nem kaptok plusz polipot,
amikor az üres világos szikla
mellé raktok le poliplapkát. 

2. Amikor papagájhalatok eszik,
4 helyett 5 (a játék végén 5
helyett 6) poliplapka kerül
vissza a zsákba.
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Példa a pontozásra
érték lila zöld vörös sárga (játékosok)

szürke  2 (2)  4 (0)  0 (0)  0 (3)  6
rózsaszín 3 (0)  0 (1)  3 (0)  0 (3)  9
narancssárga 2 (0)  0 (0)  0 (4)  8 (0)  0
fehér  3 (3)  9 (0)  0 (4) 12 (0)  0
sárga  5 (1)  5 (4)20 (0)  0 (1)  5
összesen 15 18 23 20 20

Zárójelben a papagájhalakban található poliplapkák száma.
A zöld játékos nyert 23 ponttal; hiába, hogy neki van összesen a legkevesebb
poliplapkája (5 darab), mégis ő győzött, köszönhetően a sárga poliplapkák 
magas értékének.


