
Előszó a RUMIS+ első kiadásához
Megjelenése óta a RUMIS1 új barátokat szerzett, és nemzetközi díjakat nyert a világ minden 
táján.  A RUMIS-játékosok  bátorító  ötletei  és  javaslatai  arra  inspiráltak  bennünket,  hogy 
kiadjuk a RUMIS+-t, a RUMIS bővítését, amely új tervrajzokkal és variációkkal is szolgál.
A COLCA, PUNCU és APACHITA kifejezetten két játékos számára készült tervrajz, amelyhez 
újabb szabályok is kapcsolódnak, hogy a játék még szórakoztatóbb legyen (a részleteket ld. 
a RUMIS+ speciális szabály 2 játékos számára c. fejezetben!)
A másik három új tervrajz a CHAKA, HUACA és az INCAHUASI, amelyeket a RUMIS-szal 
kombinálva akár hatan is játszhatunk!

Új tervrajzokért, és hogy a RUMIS-hoz kapcsolódó új fejlesztéseinkről (német, francia vagy 
angol nyelven) értesülj, látogasd gyakran a www.murmel.ch oldalt!

A MURMEL csapat

A RUMIS szabályai

Előkészületek
A játék kezdetén minden játékos elveszi  egy színből  az építőköveket.  Kiválasztanak egy 
tervrajzot, amelyet az asztal közepére helyeznek.

A játék kezdete
• A kezdő játékos lerakja az egyik kövét a táblára, a 

terven szereplő határokon belülre.
• A többi játékos is a határok betartásával rakja le az 

első  kövét  a  már  lent  lévő  kövek  mellé  úgy,  hogy 
legalább egy kocka egy lapjával összeérjenek, és a 
földdel (a táblával) is érintkezzenek.

• A későbbiekben minden követ úgy kell lerakni, hogy 
egy  már  lent  lévő  saját  (színű)  kő  legalább  egy 
lapjával érintkezzen.

A kövek lehelyezésének szabályai
• A köveket úgy kell lehelyezni, hogy a tervrajzon teljes 

négyzeteket foglaljanak el.
• A  lehelyezett  kövek  nem  lóghatnak  ki  a  tervrajz 

szélén túlra, vagy a táblán jelzett magasság fölé (a 
részleteket lásd lejjebb).

• Nem lehet köveket úgy lerakni, hogy alattuk lyukak, 
alagutak képződjenek.

• Ha egy adott  pillanatban a soron lévő játékos már 
nem tud követ felrakni a táblára, akkor passzol, és a 
játék további köreiből már kimarad.

1 A RUMIS „kövek”-et jelent az inkák által az Andokban még mindig beszélt, ősi kecsua nyelven. 

http://www.murmel.ch/


A játék vége
A játéknak akkor  van vége,  ha már az egyik  játékos sem tud követ  rakni  az épülethez. 
Ilyenkor megszámoljuk, hogy az adott játékos köveiből felülnézetből hány kiskockányi látszik. 
Ebből  levonjuk a fel  nem használt  kövek számát  (függetlenül a méretétől,  vagyis  az ezt 
alkotó „kiskockák” számától, egy kő egy mínuszpontnak számít). 

És a győztes…
…az a játékos, akinek a játék végén a legtöbb pontja van. (Az első oldali példa a lila és 
narancssárga játékos közötti döntetlent mutat).

Magassági korlátozások
A játékosok számától és a választott tervrajztól függően az épület magasságára és méretére 
vonatkozóan korlátozások lépnek életbe. Ezek a tervrajztáblák bal felső sarkában láthatók. A 
3–6  játékosra  vonatkozó  információk  csak  akkor  lényegesek,  ha  a  RUMIS+-t  a  RUMIS 
kiegészítéseként játsszuk.

COLCA, PUNCU és APACHITA
Ezeken az építési  tervrajzokon az épület  magassága csak a játékosok számától  függ.  A 
magassági egységek a táblán található kis kockák számát jelölik.
A vörös szín a kevesebb játékossal játszott játékok területét jelöli. Például 2 vagy 3 játékos 
esetén a COLCA táblán a köveket csak a vörös vonallal határolt területen belül helyezhetjük el.

Példa: ha COLCÁt játszunk két játékossal, a maximális építési magasság 4, ami megegyezik 
a leghosszabb kő hosszúságával.

CHAKA, HUACA és INCAHUASI
Ezeken a tervrajzokon a soronkénti maximális építési magasság látható az építési területen. 
A tábla egyforma színei egyforma maximális magasságot mutatnak.
A játékosok számától függően a tábla magassági korlátozása is behatárolhatja a maximális 
engedélyezhető építési magasságot.

Ha például  a  HUACA táblán játszunk 3  játékossal,  a  köveket  csak  a  kék  vonalon belül 
helyezhetjük el. Ezen a területen ilyenkor a maximális engedélyezett magasság 3.



RUMIS+ speciális szabály 5 vagy 6 játékos számára
• Hogy  az  első  játékos  idő  előtti  kizárását  elkerüljük,  a  többi  játékosnak  úgy  kell 

elhelyeznie az első kövét, hogy az a többivel csak sarokkal, ne lapjával érintkezzen.
• A RUMIS+-t „inverz” módban is játszhatjuk. Ez azt jelenti, hogy egyetlen kövünk sem 

érhet hozzá lapjával egyetlen saját színű másik kövünkhöz sem.

RUMIS+ Speciális szabály 2 játékos számára
A COLCA,  PUNCU és APACHITA táblán  a  RUMIS+-t  a 
standard  szabályok  szerint  játsszuk.  Amikor  már  senki 
nem tud több követ  elhelyezni  a  vörös  vonalon belül,  a 
pontokat  kiszámoljuk  a  szokásos  módon  (fentről  látható 
kiskockák mínusz a nem használt kockák). Ez a közbenső 
pontszám.
Ezt követően minden fel nem használt követ félreteszünk, 
és  az  a  játékos,  aki  az  utolsó  követ  elhelyezte,  elveszi 
bármelyik  kövét  az  épületről,  és  áthelyezi  az  épület 
alaprajzának  másik  (piros  vonalon  kívüli)  felére,  a 
következő kiegészítő szabályok figyelembe vételével:

A kövek elvétele
• Csak a vörös vonalon belüli kövek használhatók.
• A  köveket  csak  a  RUMIS  szabályok  fordított 

alkalmazásával vehetjük le, vagyis olyan követ nem 
vehetünk le, amelynek eltávolításával valahol lyuk, 
alagút képződik valamelyik másik kő alatt.

• Ha  egy  játékos  nem  tud  eltávolítani  több  követ, 
akkor számára befejeződött a játék.

• A  köveket  kötelező  eltávolítani,  amíg  csak 
lehetőség  van  rá.  A  másik  játékos  jelezheti  a 
lehetőségeket.

• Ha  egy  játékos  nem  tud  eltávolítani  több  követ, 
akkor  a  játéknak  vége  annak  a  játékosnak  a 
számára. Később már nem távolíthat el több követ. 
A másik játékos folytatja a játékot, amíg már több 
követ nem lehet elmozdítani vagy a másik oldalra 
áthelyezni.

Az elvett kövek lehelyezése
• Mindkét  játékos  első  olyan  kövének,  amelyet 

áthelyezett  a  másik  oldalra,  érintkeznie  kell  a 
táblával és egy saját színű kővel, amelyik a vörös 
vonalon belül van.

• Minden további követ a standard RUMIS szabályok 
szerint  kell  elhelyezni,  mindig  saját  színű  kővel 
érintkezve.  Egyetlen  kő  sem  lóghat  át  a  vörös 
vonallal körbekerített területre.

• Ha  egy  játékos  nem  tudja  elhelyezni  a  követ, 
amelyet elmozdított,  akkor ezt követően már nem 
vehet fel több követ a játékban. Ám ha a játékos 
rájön,  hogy már  nem tud többet  elhelyezni  az  új 
területre, utolsó lépéseként akkor is el kell vennie 
az első épületből egy utolsó kövét, és félrerakni.



Végeredmény
• Ha már senki nem tud elhelyezni követ, a játéknak vége. A játékosok megszámolják, 

a  vörös  területen  kívüli  épületen  felülről  hány  „kiskocka”  látszik.  A  pontszámot 
hozzáadják a közbenső pontszámhoz.

• Minden felhasználatlan kőért és a vörös vonalon belül maradt kövekért egy-egy pont 
levonás  jár.  Figyelem:  a  közbenső  pontszám  megállapításakor  figyelembe  vett, 
felhasználatlan kövek itt már nem számítanak!

És a győztes…
…az, akinek a legtöbb pontja van a játék végén. 
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