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A játék célja

A játékosok különböző, az óceánt és a „Rajt” vizsgáló nemzeteket képviselnek. Ehhez 
kutatóállomásokat építenek, ahonnan hajókat küldenek ki, hogy rajlapkák formájában 
vízmintákat gyűjtsenek. Kutatók elemzik ki a begyűjtött lapokat, majd visszajuttatják 
őket az óceánba. Igyekeznek kapcsolatot létesíteni a rajkirálynővel, miközben az óceánba 
visszajuttatott lapkákat saját bójáikkal jelölik meg. A játék végén az lesz a győztes, aki a 
legtöbb kutatáspontot szerzi. De vigyázz: a mélységben sok veszély leselkedhet rád!

Tartalom

• 1 játéktábla

• 12 hajó 4 színben

• 24 kutatóállomás 4 színben

• 4 sorrendjelölő 4 színben

• 4 összefoglaló kártya

• 59 rajlapka 

• 24 akciókártya: 

- 1 zöld „Kutatóállomás” kártya

- 13 világos kártya

• 4 képességkártya

Megjegyzés: A kártyák között szerepel 4 másik izgalmas Kosmos játékot bemutató kártya, ezek 

nem képezik a játék részét!

A rajlapkák:

Minden rajlapka előoldalán két, három vagy négy kapcsolódási lehetőség látható. A két 

vagy három kapcsolódású lapkákon egy vagy két raj-szem is látható. Minden szem egy 

kutatáspontot ér annak a játékosnak, aki a lapkát a táblára helyezi.

Frank Schätzing

Der Schwarm - Raj
Wolfgang Kramer és Michael Kiesling játéka

Frank Schätzing best-seller regénye alapján, 2-4 játékos számára

• 28 kutató 4 színben

• 112 bója 4 színben

• 4 pontjelző 4 színben

• 5 veszélyfigura 
(1 rák, 2 bálna, 2 Cunami)

- 6 kék kártya

- 4 sorrendjelző kártya

• 4 joker akciókártya 4 
színben

• 4 arany rajlapka

Előoldalak: Hátoldal:

2 kapcsolódású lapkák 3 kapcsolódású 
lapkák

A játéktábla:

Vízmezők

Földmezők

Minden játékos 20 
kutatásponttal indul

Az akciókártyák helye 
a játéktábla szélén

Sorrendjelző sáv

Kutatáspontok, melyeket a 
játékosok a kutatóállomásokért 
kapnak, ha a játék végén azok 
összeköttetésben lesznek a 
Rajkirálynővel.

Rajkirálynő

Kutatáspontok sávja, amely a játékosok 

kutatáspontjait (KP) fogja mutatni.

Iránytű

A veszélyek miatt 
elszenvedett 
sérüléspontok

4 játékos esetén a játékosok kiinduló 
kutatóállomásai. 3 vagy 2 játékos esetén 
ezekből egy vagy kettő üresen marad

4 kapcsolódású 
lapkák
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Előkészületek

� A táblát az asztal közepére helyezzük.

� Keverjük meg az 59 rajlapkát és helyezzük őket képpel lefelé (a világos 
vízfelszínt mutatva) a vízmezőkre. A rajkirálynő középső mezőjét hagyjuk szabadon!

� Minden játékos elvesz egy összefoglaló kártyát, választ egy színt és elveszi az 
annak megfelelő bábukat: 6 kutatóállomást, 3 hajót, 7 kutatót, 28 bóját, 1
sorrendjelzőt, 1 pontjelzőt és 1 joker akciókártyát. Minden játékos helyezze 
pontjelzőjét a kutatáspontok sávján található 20-as mezőre (=20 kutatáspont). Ha 
négynél kevesebben játszotok, a kimaradt szín elemeit hagyjátok a dobozban.

� Keverjétek meg a 6 kék akciókártyát és helyezzétek a paklit képpel lefelé a tábla 
mellé.

� A játékosok számának megfelelően a 13 világos akciókártyából néhány kikerül 
a pakliból: 
2 játékos esetén vegyük ki a 3 „Hajó” és 3 „Kutatóállomás” akciókártyát.
3 játékos esetén vegyünk ki 1 „Hajó” kártyát.
4 játékos esetén használjuk mind a 13 kártyát.
Keverjük meg a játékban maradt kártyákat.

� Szükség a lesz a zöld „Kutatóállomás” akciókártyára.

� A 4 sorrendjelző kártya a játékosok számának megfelelően kerül játékba – két 
játékos esetén az 1. és 2. és így tovább.

� Terítsük ki a 4 képességkártyát a 4 arany rajlapkával és az 5
veszélyfigurával együtt a tábla mellé.

A kezdő kutatóállomások: A játék elején minden játékosnak 1 kutatóval 
ellátott kutatóállomása lesz egy földmezőn. Az első játékhoz azt tanácsoljuk, hogy 
azokat a mezőket használjátok, melyeket a tábla leírásánál az első oldalon lévő ábrán 
láthattok. 
A legfiatalabb játékos kezd, lehelyezi egyik kutatóállomását egy kutatóval együtt a négy, sötét 
körökkel kiemelt földmező egyikére. Ezután lehelyezi sorrendjelzőjét a sorrendjelző
sáv első mezőjére.
Ezután a második legfiatalabb játékos lehelyezi kutatóállomását és kutatóját a három 
megmaradt földmező egyikére és lehelyezi sorrendjelzőjét a 2. helyre, és így tovább.
Későbbi játékok alkalmával a kezdő kutatóállomásokat bárhová lehelyezhetjük, ahogyan 
az a szabályok végén található „1. VÁLTOZAT” részben olvasható.

A játékmenet

A játék több körből fog állni:
2 játékos esetén 4 körből fog állni a játék. 
3 vagy 4 játékos esetén 3 kört játszunk végig.

Minden kör a következő két fázisból áll:

� 1. FÁZIS: Akciókártyák vásárlása

� 2.FÁZIS: Akciókártyák kijátszása

� Minden kör pontozással fejeződik be.

AKCIÓKÁRTYÁK LEHELYEZÉSE

AZ AKCIÓKÁRTYÁKAT A KÖVETKEZŐEK SZERINT HELYEZZÜK LE: 
A világos akciókártyákat megkeverve a tábla széleire helyezzük képpel felfelé, a 
játékosok számától függően különböző pontokról indulva (lásd a képet).
A kék akciókártyák paklijából kettőt húzunk és képpel felfelé a tábla szélén található 
kék mezők mellé helyezzük.
A zöld „Kutatóállomás” akciókártya a kék akciókártyától jobbra, a zöld mező mellé 
kerül.
A sorrendkártyák pakliját mindig a leterített lapoktól jobbra, az utolsó helyre helyezzük – 
a tetejére kerül az 1-es, közvetlenül alá a 2-es, és így tovább. A lehelyezett akciókártyák 
a sorrendkártyákkal bezárólag egy folyamatos sort alkotnak.

1. FÁZIS: AKCIÓKÁRTYÁK VÁSÁRLÁSA
A játékot az a játékos kezdi, akinek sorrendjelzője az 1. mezőn áll, majd őt a 2. helyen álló 
követi, és így tovább. A soron lévő játékos mindig 1 akciókártyát szerez magának. 
Ezt így folytassuk a kör haladási irányának megfelelően, míg az összes akciókártya 
megvásárlásra került, beleértve a sorrendkártyákat is.

A sor elején található kártya nem kerül semmibe. Ha a sorban utána következő kártyák 
egyikét szeretnénk elvenni, azért kutatáspontokat (KP) kell fizetnünk és ennek 
megfelelően pontjelzőnket a kutatáspontok sávján visszafelé mozgatni.

Költségek: Az aktuálisan a sor elején található kártya 0 KP-ba kerül. A második helyen 
található 1 KP-ba kerül, a harmadik helyen lévő 2 KP-ba, stb. (Lásd a képet feljebb.)

Miután egy kártya megvásárlásra került, a következő játékos számára már más lesz a 
megmaradt kártyák ára. Ha a sorban rés keletkezik, a kártyákat a rés felé toljuk jobbra, 
ezzel összekötve a sort.

A zöld „Kutató-
állomás” kártya 
mindig ide kerül.

Példa a kártyák elhelyezésére 2 játékos esetén:

A sorrend-
kártyák mindig 
a végére kerül-
nek.Költségek 3

2
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Ezen a két helyen mindig 2 kék akciókártya található.
2 játékos esetén a negyedik körben a 6 kék akciókártyát 
újrakeverjük és ezekből helyezünk le kettőt.

2 játékos esetén a 7 világos 
akciókártya lehelyezése itt 
kezdődik.

3 játékos esetén a 12 világos 
akciókártya lehelyezése itt 
kezdődik.

4 játékos esetén a 13 világos 
akciókártya lehelyezése itt 
kezdődik.
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• A joker akciókártyák a játékosoknál maradnak; ezeket használat után képpel 
lefordítjuk.

Az akciókártya színének, legyen az kék, világos vagy zöld, nincs hatása az akcióra.

6 KÜLÖNBÖZŐ AKCIÓRA VAN LEHETŐSÉG (melyeket a joker kártyákon is 
láthatunk):

Kutatóállomás/Forschungsstation
Hozz létre egy kutatóállomást bármelyik üres földmezőn és helyezz rá egy 
kutatót. A játékosok létrehozhatnak kutató nélküli kutatóállomást is, vagy 
lehelyezhetnek egy kutatót egy, már létező állomásukra, ha már nincs a 
készletükben kutatóállomás. Ha egy játékosnak már nincs lehelyezhető 
kutatóállomása vagy kutatója, ezt az akciókártyát nem tudja felhasználni. 
Minden földmezőn legfeljebb 1 kutatóállomás állhat.

Példa: Az első négy kártyát eggyel jobbra toljuk, ezzel a rést bezárva.

A sor végén található sorrendkártyák szintén kutatáspontokba kerülnek. Ha valaki sor-
rendkártyát szeretne vásárolni, elveszi a paklit és kiválaszt belőle egyet (nem kötelező a 
legfelsőt választani).

Fontos: Minden játékosnak pontosan 1 sorrendkártyát kell vásárolnia, valamint 4 
játékos esetén 4 akciókártyát, 3 vagy 2 játékos esetén pedig 5 akciókártyát.

Ha valakinek nem maradt egy kutatási pontja sem, a sor elején található ingyenes 
kártyát kell elvennie. Ha fizetnie kellene a sorrendkártyáért, de nem maradt kutatási 
pontja, addig kell kimaradnia, amíg nem tud egyet ingyen venni.

KÉPESSÉGKÁRTYA VÁLASZTÁSA: 
Aki szerzett egy sorrendkártyát, azonnal választ egyet 
a 4 készségkártya közül és képpel felfelé magad elé 
helyezi azt. A képességkártyák sokat segítenek és csak 
az aktuális kör során használhatóak ki. A kör végén 
ezek visszakerülnek a közös készletbe a tábla mellé.

SORRENDJELZŐ LEHELYEZÉSE: 
Az összes akciókártya és sorrendkártya megvétele után 
minden játékos elhelyezi sorrendjelzőjét a sorrendjelző 
sávon a sorrendkártyájának megfelelő mezőn.
Tehát az a játékos, akinél a 3-as sorrendjelző kártya van, jelzőjét a 3. mezőre helyezi a 
sorrendjelző sávon.
Ettől kezdve a játékosok ennek a sorrendnek megfelelően játszanak.

A sorrendjelző kártyák ezután visszakerülnek a tábla mellé egy pakliba, felül az 1-es 
számú, és így tovább. Ezek a kártyák már a helyükön lesznek a következő körre.

2. FÁZIS: AKCIÓKÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA
Az a játékos kezd, akinek a sorrendjelzője az 1-en áll, őt pedig a többi játékos követi a 
sorrendjelzőik pozíciója alapján.
A körön lévő játékos egy akciókártyát játszik ki és hajtja végre az annak megfelelő 
akciót.
Ezután a következő játékos játszik ki egy kártyát, és így tovább. Ezt folytassátok a 
sorrendnek megfelelően addig, míg minden akciókártya kijátszásra nem került.

� A kék akciókártyák kijátszás után visszakerülnek a dobozba, mivel nincs rájuk többé 
szükség. (Kivéve 2 játékos esetén, amikor szükség lesz rájuk a 4. körben.)

� A világos akciókártyákat kijátszás után a tábla mellé gyűjtjük. A kör végén 
megkeverjük és a következő körben a zöld kártyákhoz hasonlóan újra használjuk őket.

A piros egy „Hajó” akciókártyát játszik 
ki és mindenek előtt lehelyez egy hajót.

A piros 3 mezőt mozog hajójával és 3 raj-
lapkát gyűjt be.

Hajó/Schiff
A játékos lehelyezhet egy hajót a készletéből (de nem kötelező) az egyik 
vízmezőre, közvetlenül az egyik, saját kutatóállomása mellé.
Ezután mozgathatja hajóját 0-3 vízmezőt. A játékos választhatja meg, melyik, 
illetve hány hajóját mozgatja. A hajók mozgása azonban nem haladhatja meg 
az összesen 3 mezőt.

A hajók mozoghatnak bármely vízszintes vagy függőleges irányba (átlósan nem) a 
vízmezőkön; egy mozgás alatt áthaladhatnak előre és hátra ugyanazon a mezőn. Korlátok 
nélkül hajózhatnak bármely mezőre vagy mezőn át, beleértve azokat, melyen veszély, 
bója vagy más hajó található.
Ha egy hajó elhagy egy mezőt, melyen egy képpel lefelé fordított lapka van, a játékos 
azonnal megkapja a lapkát és képpel felfordítva maga elé helyezi azt. A játékos akkor is 
megkapja a lapkát, ha azok valamilyen veszély és/vagy más hajója található. Ezeket az 
elemet felemeljük, majd a lapka elvételét követően visszatesszük őket a helyükre. Három 
mezőt mozogva maximum 3 lapkát szerezhetünk meg egy körben. Azok a rajlapkák, 
melyeket már átkutattak és a táblára képpel felfelé visszahelyeztek (lásd „Kutató”), nem 
szerezhetőek meg és a táblán maradnak.

Ha van egy „Gyors hajó/Schnelles Schiff” nevű képességkártyád, 3 helyett 
4 mezőt hajózhatsz minden alkalommal, amikor az adott körben a „Hajó” 
akciókártyát játszod ki.

Példa a hajó akciójára egy körben
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Kutató/Forscher 

A játékos a következők egyikét teheti meg: 
-  egy új kutatót helyez le egyik állomására, vagy

-  kutatja a rajt (rajlapkákat és bójákat helyez le).

Kutató lehelyezése (amíg a készlet tart): Egy kutatóállomásra legfeljebb 3 
kutató helyezhető le, ám minden „Kutató” akciókártyával egyszerre csak egy.

A raj kutatása: Aki a rajt kutatja, az előzőleg begyűjtött rajlapkáit helyezi vissza 
képpel felfelé a vízmezőkre és a lapkák mindegyikére helyez 1-1 bóját. Ha elfogytak 
a lapkái, dönthet úgy, hogy egyik bójáját átmozgatja egy másik lapkáról.

A rajlapkák lehelyezésének szabályai:

• Egy játékos csak annyi lapkát helyezhet le, ahány kutatója van a kutatóállomásain. A 
játék elején minden játékosnak csak egy kutatója van a táblán.

• A rajlapkáknak kapcsolódniuk kell az egyik kutatóállomásodhoz vagy egyik hajódhoz. 
Nem kell folytatniuk a már lehelyezett rajlapkák sorát, melyek már a táblán vannak.

• A lapkák nem helyezhetőek a képpel lefelé lévő lapkák tetejére, csak közvetlenül az 
óceán szabad területeire. (Az egyetlen kivételhez lásd a „Lapka a lapkán” részt!)

• Ha egy óceánmezőn bármilyen veszély vagy hajó található, egyszerűen emeld fel 
őket, helyezd le a rajlapkát, majd helyezd vissza a hajót vagy a veszélyt a tetejére.

• A lehelyezni kívánt lapkáidnak nem kell egymással érintkezniük, ha egyéb lehelyezési 
lehetőségeid is vannak, pl. hozzákapcsolhatod az egyik kutatóállomásodhoz.

• Helyezz egyet bójáidból minden egyes lehelyezett rajlapkádra.
• Minden két kapcsolódású rajlapkádért 2 KP-ot kapsz és minden 3 kapcsolódású lap-

káért 1 KP-ot. 4 kapcsolódású lapkáért nem jár pont. Ezeknek megfelelően mozgasd 
pontjelződet a pontjelző sávon.

A „Lapka a lapkán” különleges esete:

A „Kutató – A raj kutatása” nevű akción belül lehetőség van egy rajlapka lehelyezésére egy 

olyan lapka tetejére, melyet már felkutattak és már rajta van egy saját vagy egy másik játékos 

bójája.

Ennek végrehajtásához a következő feltételeknek kell teljesülnie:

• Az eredeti csatlakozásoknak meg kell maradniuk.

• Az újonnan lehelyezett lapkán több kapcsolódási lehetőségnek kell lennie, mint azon, amelyre azt 

lehelyeztük. Egy 2 kapcsolódású lapka tetejére lehelyezhetünk egy 3 vagy 4 kapcsolódású 

lapkát és egy 3 kapcsolódású lapkára egy 4 kapcsolódásút. A 4 kapcsolódásúakra nem

helyezhető másik lapka.

Most ezen az új lapkán 2 bója lesz: az eredeti bója, és az, amelyet az akciót végrehajtó játékos 

ráhelyezett. Ez az egyetlen eset, amikor egy lapkán két bója lehet (azonos vagy különböző 

színű).

Kapcsolódás a királynővel: Az a játékos, aki legalább egy kapcsolatot létre tud hozni a 

királynő és egyik saját kutatóállomása között, egyik bójáját a királynő mezőjére helyezheti. 

Ettől kezdve a királynő mezője beleszámít a játékos kapcsolódási rendszerébe. Minden játékos 

csak egyet helyezhet bójáiból a királynő mezőjére.

Aki az „Arany rajlapka/Goldenes Schwarmplättchen” képességkártyát húzza, 
azonnal elvesz egy arany rajlapkát a készletből és maga elé helyezi. Ezt az 
aktuális, vagy az ezután következő bármely körben használhatjad fel a „Kutató – 
A raj kutatása” akciókártya kijátszása során, a lapka lehelyezésével, majd egy 
kutató ráhelyezésével. Ez a lapka beleszámít a maximálisan lehelyezhető lapkák 
számába.

 Példa a „Kutató – A raj kutatása” akcióra

A fehér kijátssza a „Kutató” akciókártyát. 
Mivel 3 kutatója van, maximum 3 rajlapkát 
helyezhet a táblára. Úgy kell őket 
lehelyeznie, hogy kapcsolódjanak egyik 
saját állomásához vagy egyik hajójához.

A fehér 3 rajlapkát helyezett a táblára, megjelölte 
őket bójáival és azonnal kapott 3 KP-ot – 2 KP a 2 
kapcsolódású lapka lehelyezéséért, valamint 1 KP a 
3 kapcsolódásúért. A 4 kapcsolódásúért nem kap 
pontot. Mivel kapcsolatot alakított ki a királynővel, 
a királynő mezőjére is tehet egy bóját.

Hajó és Kutató/Schiff & Forscher
Van egy különleges „Hajó és Kutató” kék akciókártya, amely két akció végre-
hajtását teszi lehetővé a játékosnak.
Ezzel a különleges kártyával a játékos két akciót hajthat végre a körében.
A játékos a „Hajó” és a „Kutató” akciókat bármilyen sorrendben végrehajthatja.

A sárga idehelyezheti lapkáját, mivel 
kapcsolódik saját állomásához.

A sárga nem helyezheti ide lapkáját, 
mivel az sem egyik hajójával, sem egyik 
állomásával nem érintkezik.

A sárga idehelyezheti lapkáját, mivel 
kapcsolódik saját hajójához.

A sárga nem helyezheti ide lapkáját, 
mivel az sem egyik hajójával, sem 
egyik állomásával nem érintkezik.
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A veszélyek: Bálna – Cunami – Rák
Ha egy játékos veszélyakciót hajt végre, kutatási pontokat kap, ha kárt okoz egy vagy 
több játékosnak. A veszélyek csak akkor tudnak kárt okozni, amikor egy megfelelő 
akciókártya került kijátszásra és a játékos elmozdítja a veszélyt.
A veszélyek csak a többi játékost károsítják (saját hajót vagy állomást nem)! Csak akkor 
keletkezik kár, ha a veszélyt egy olyan mezőre, vagy olyan mezőn át mozgatjuk, amit már 
egy másik játékos hajójával vagy állomásával elfoglalt.
Egy mozdulatlan veszély nem okoz kárt. A veszély azon a mezőn nem okoz kárt, ahonnan 
indul, és amelyet első mozgáspontjával elhagy. Azonban ha egy másik játékos hajója a 
királynő mezőjén áll, amikor ott egy új veszély bukkan fel (bálna vagy cunami), az a hajó 
elszenvedi a sérülést.
A veszély következő mozgásának kiinduló mezője az lesz, amelyre azt felállították. A 
veszély minden mezőre, vagy mezőn át csak egyszer haladhat egyszeri mozgása során 
és nem mozgatható vissza a kiindulási helyére.
A veszély legfeljebb annyit mozoghat, amennyit az akciókártya jelöl (de mozoghat annál 
kevesebbet is).

Bálna: 
A játékos a következők egyikét választhatja: 
-  helyez egy bálnát a készletből a királynő mezőjére és 
   ezután mozgatja vagy 
-  egy olyan bálnát mozgat, amely már a táblán van.

Mozgatás: A bálna vízszintesen és függőlegesen (de nem átlósan) annyi mezőt mozoghat 
bármelyik irányba, amennyit a kártya jelöl. A mozgása alatt akárhányszor irányt
változtathat. Ráléphet bármelyik vízmezőre, akár foglalt, akár nem. A bálna sosem megy 
a szárazföldre. Miután egy bálna játékba került, végéig játékban is marad.

Cunami (hullám): 
A játékos a következők egyikét választhatja: 
-  helyez egy cunamit a készletből a királynő mezőjére és 
   ezután mozgatja vagy 
-  egy olyan cunamit mozgat, amely már a táblán van.

Mozgatás: A cunami vízszintesen, függőlegesen és átlósan annyit mozog, amennyi a 
kártyán látható. Egy kör lefolyása alatt nem válthat irányt. Víz- és földmezőkön egyaránt 
mozoghat, függetlenül attól, hogy a mezőt már elfoglalták-e vagy sem. Ha olyan cunamit 
mozgatunk, amely már a táblán volt, úgy kell mozgatnunk, hogy földmezőt érjen, vagy 
elhagyja a táblát, tehát csak abba az irányba mozgathatjuk, amerre a rendelkezésre álló 
lépésszámból partot ér, vagy elhagyja a táblát. A cunami mozgása befejeződik, amint egy 
földmezőre ér. Ezután a cunami visszakerül a közös készletbe és újra használható lesz.

Rák: 
A rákot bármely el nem foglalt földmezőre lehelyezhetjük. Csak földmezőkre, 
illetve azokon keresztül mozog, mindig az óramutató járása szerint előre 
(sosem hátra) annyi mezőt, amennyit a kártya mutat. A vízmezőket, illetve a 
rákot mozgató játékos saját állomásai által elfoglalt mezőket átugorja és ezek 
a mezők nem számítanak bele a mozgáspontokba. A rák a játék végéig a táblán 
marad.

A károk kiszámítása
A veszélyek okozta kár mértéke attól függ, hogy az azt elszenvedő játékos pontjelzője hol 
áll a kutatási pontokat jelző sávon. A mezőkön található amőbák száma jelzi a károk számát. Ha 
egy játékos megsérül, pontjelzőjével ennek a számnak megfelelő lépést kell visszalépnie

a pontozó sávon. Az a játékos, aki a kárt okozta, ugyanennyit mozgatja előre a saját 
pontjelzőjét a pontjelző sávon.

Példa: A piros kétszer okozott sérülést a fehérnek. A fehér pontjelzője a 41-en van, ahol 4 
amőba van, tehát először ad a pirosnak 4 KP-t (akinek a jelzője eredetileg a 35-ön volt). 
A fehérnek így már csak 37 pontja van (ahol 3 amőba van), tehát a második sérülésre 
már csak 3 KP-t kell feladnia. A fehér jelzője a 34-re kerül, a pirosé pedig a 42-re.

Akinek van „Védelem/Schutz” nevű képességkártyája, minden abban a 
körben elszenvedett kára csökken: minden sérülés hatása egy ponttal csökken. 
Ha a fenti példában a fehérnek lett volna ilyen kártyája, először 3 KP-t, majd 
2KP-t fizetett volna. Így a fehér a 36-on, a piros pedig a 40-en állt volna.

Példák a veszélyek mozgatására

Kutatási pontok sávja

Sérüléspontok

C

D

 B

A
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Ezek a példák az 5. oldalon található nagy ábrára vonatkoznak:

A) Bálna: A fehér kijátszik egy bálna akciókártyát, játékba hozza a bálnát a királynő 
mezőjén és 3 mezőt mozog a piros hajón át a sárga hajóig. A piros és a sárga hajó is 
megsérül. A fehér a károknak megfelelő KP-t kapja meg.

B) Rák: A sárga kijátssza a Rák akciókártyát, játékba hozza a rákot egy el nem foglalt 
földmezőn és mozgatja 4 mezőt. Átugorja saját kutatóállomásait és a vízmezőket. A piros 
kétszer sérül. A fehér a károknak megfelelő KP-t kapja meg.

C) Cunami: A piros kijátssza a Cunami akciókártyát, játékba hozza a cunamit a 
királynő mezőjén, és 3 mezőt mozgatja. Ezzel sérülést okoz a fehérnek és a feketének. 
A piros megkapja a pontokat.
D) Cunami: A következő körben a fekete játszik ki egy cunami akciókártyát. Ő úgy dönt, 
hogy a már játékban lévő cunamit mozgatja. A cunamit úgy kell mozgatnia a rendelkezésre 
álló pontokból, hogy az partot érjen vagy elhagyja a táblát. Így öt irány közül 
választhat. Ő balra mozgatja a cunamit átlósan lefelé és kétszer okoz kárt a fehérnek. A 
fekete megkapja ezeket a pontokat. A cunami szárazföldet ért, így lekerül a tábláról és 
visszakerül a készletbe. Ezek után újra felhasználható lesz.

PONTOZÁS EGY KÖR VÉGÉN:
Miután minden akciókártya kijátszásra került, a kör befejeződik, és a pontozás kezdődik.

Minden játékos megszámolja a legnagyobb kapcsolódási rendszerében található elemet. 
Ez a rendszer összekapcsolt kutatóállomásokból, kutatókból, bójákból és hajókból 
áll. Minden ilyen elem 1 pontot ér. Minden játékos a kapcsolódási rendszere méretének 
megfelelően mozgatja előre pontjelzőjét a kutatáspontokat jelző sávon.

A kapcsolódási rendszerre a következő szabályok vonatkoznak
• Kutatóállomásaid csak rajlapkák segítségével köthetőek össze.
• Figyelem: A hajó ugyanúgy kapcsolódik a rendszerbe, mint egy 4 kapcsolódású 
rajlapka, tehát felhasználható kapcsolóelemként a saját bóják, kutatóállomások vagy a 
királynő mezőjének összekapcsolására.

• A veszélyek vagy más játékosok hajói nem szakítják meg a kapcsolódási rendszert.

A sárga 11 KP-t szerez.
A sárgának – a hajóját kivéve – minden eleme kapcsolódik a rendszeréhez.

  
A piros 12 KP-t szerez.
A piros bal alsó állomása nem kapcsolódik a rendszeréhez. A jobboldali állomása hajójával 
kapcsolódik rendszeréhez (amely ugyanúgy kapcsol, mint egy 4 kapcsolódású lapka). 
A piros egy alkalommal ráhelyezett egy lapkát egy, már lehelyezett lapkára – ezt a 2 
bójából láthatjuk. A piros mindkét hajója részét képezi rendszerének.

  
A fehér 10 KP-t kap.
A fehérnek két kapcsolódási rendszere van, egy 10 és egy 4 pontos. Mivel csak egy 
kapcsolódási rendszerért kapunk pontot, természetesen a nagyobb, 10 KP-t hozó 
rendszert fogja választani (1 állomás, 2 kutató, 6 bója, 1 hajó).

Akinél a „Briliáns Kutató/Genialer Forscher” képességkártya van, a 
pontozásnál a rendszeréhez kapcsolódó kutatókért 1 helyett 2 pontot kap.

ÚJ KÖR
Az új kör az akciókártyák újrakeverésével és azok lehelyezésével kezdődik. Ezután az 
előző körhöz hasonlóan a játékosok megvásárolják az akciókártyákat és a sorrendjelző 
kártyákat. A játékosokra a sorrendjelzőknek megfelelően kerül sor. A sorrendjelzőket 
akkor helyezzük le a sorrendjelző sávon az új helyükre, ha az akciókártyák és sorrend-
jelző kártyák már megvásárlásra kerültek - a sorrendjelző kártyáknak megfelelő helyre. 
Minden játékos felfordítja a joker akciókártyáját.
2 játékos esetén a 4. és egyben utolsó kör kezdetén a 6 kék akciókártyát, melyek már 
felhasználásra kerültek, megkeverjük, és húzunk belőlük kettőt képpel lefelé, majd kép-
pel felfelé fordítva lehelyezzük őket az akciókártyák helyére.

A JÁTÉK VÉGE
Két játékos esetén a játék 4 kör után ér véget, 3 vagy 4 játékos esetén pedig 3 kör után. 
Az utolsó kör után, beleszámítva a játékosok legnagyobb kapcsolódási rendszerének 
pontozását, van még egy végső értékelés, ahol további kutatáspontokat szerezhetünk:

• Kutatóállomások a királynő mezőjéhez kapcsolva:
Minden olyan saját kutatóállomásért, amely a kapcsolódási rendszered része és a 
királynő mezőjéhez kapcsolódik, annyi KP-t kapsz, ahány pont a kutatóállomásod 
mezője mellett fel van tüntetve.

Mindkét állomás ugyanan-
nak a rendszernek a része.

Csak a felső állomás 
része a kapcsolódási rend-
szernek, az alsó nem.

Mindkét állomás ugyanan-
nak a rendszernek a része.

C

A 

 B

D

Joker akciókártyák

Minden játékosnak van egy joker akciókártyája, amellyel végrehajtja a 6 
akció bármelyikét (kivéve a „Hajó és Kutató” dupla akcióját!). A játékosok 
körönként egyszer használhatják fel joker akciókártyájukat, és használat után 
képpel lefelé kell fordítaniuk. Az új kör kezdetén a joker akciókártyát képpel 
felfelé fordítjuk és úgy az újra használható lesz.
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Figyelem: Ha a játékosnak legalább egy kutatóállomása a királynő mezőjéhez 
kapcsolódik, az a rendszere része lesz. Csak akkor lehet bójája a királynő mezőjén, ha 
van egy hozzá kapcsolódó kutatóállomása.

• Kapcsolódások a tábla különböző oldalain lévő kutatóállomásaid között (észak-
délkelet-nyugat): Aki két oldalt összeköt egymással, 10 KP-t kap. Aki három oldalt 
tud összekötni, 30 KP-t kap, és akinek sikerül mind a négy oldalt összekapcsolnia, 
az 50 KP-t kap.

Az lesz a nyertes, akinek a végső értékelés után a legtöbb kutatáspontja van.

Példa a végső pontozásra:

Pontok a királynőhöz kapcsolt kutatóállomásokért:
A sárgának 5 kutatóállomása van, melyekből mind kapcsolódik a királynőhöz.
A sárga 5+5+7+7+4=28 KP-t kap.
A pirosnak 5 kutatóállomása van, de egyik sem kapcsolódik a királynőhöz.
A piros 0 KP-t kap!
A fehérnek 5 kutatóállomása van, de ezekből csak 4 kapcsolódik a királynőhöz.
A fehér 5+6+5+4=20 KP-t kap. (A jobboldali alsó állomás nem kapcsolódik a 
királynőhöz.)

Pontok az oldalak összekapcsolódásáért (É-D-K-Ny):
A sárga mind a négy oldalt összekötötte (É-D-K-Ny) és ezért 50 KP-t kap.
A piros 3 oldalt kötött össze (É-K-D), így 30 KP-t kap.
A fehér 3 oldalt kötött össze (É-K-Ny) és 30 KP-t kap.

Ha a piros elmozdítja a hajóját, bójáját is el kell távolítania a királynő mezőjéről, mivel akkor nem 
fog hozzá kapcsolódni.

TIPPEK

Kiinduló helyzet:
1. Hogyan tud a piros 
kapcsolatot kiépíteni a 
királynővel?
A piros az A mezőre mozgatja a 
hajóját vagy egy négy kapcso-
lódású lapkát helyez oda.

2. Hogyan kapcsolhatja a 
fehér az alsó kutatóállomását a 
kapcsolódási rendszerébe?
A fehér egy 3 vagy 4 kapcsolódású 
lapkát helyez a B mezőre és hozzá 
illő lapkákat vagy hajókat helyez 
a C és D mezőkre.

2 kör utáni helyzet:

A

B

C

D
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1. VÁLTOZAT

Alapfelállítás: A játék elején keverjétek meg a sorrendjelző kártyákat és osszátok 
ki a játékosoknak.
Az a játékos, aki a 4-es számút sorrendjelző kártyát kapta meg, elsőként építhet egy 
kutatóállomást egy kutatóval bármely földmezőre. Ezután a 3-as, 2-es, majd az 1-es sor-
számot kapott játékos következik. Minden játékosnak a többitől legalább 4 mezőre kell 
építenie első kutatóállomását (legalább 3 üres mező legyen két kutatóállomás között). 
Ez csak a játékosok első kutatóállomására vonatkozik. Ezután a játékosok elkezdik az 
akciókártyák megvásárlását.

Cunami: A cunami veszélyesebb! Amint földmezőt ér, minden közvetlenül szomszédos 
mezőt is (vízszintesen, függőlegesen és átlósan) elér. Ezeken a mezőkön is kárt fog 
okozni, de egy ponttal kevesebbet, mint amennyi a kutatáspontokat jelző sáv mezőjén 
látható. A cunamit mozgató játékos hajói és állomásai itt sem sebződnek.
Megjegyzés: A sarkokban található 8 földmezőnek csak egy szomszédos mezője van, 
minden más földmezőnek kettő.

2.VÁLTOZAT
A megvásárolt akciókártyákat a játékosok a kezükben tartják, és onnan is játsszák ki őket. Így 

nehezebb a játékosnak nyomon követnie, milyen akciókártyái vannak a többieknek.

Összegzés: Mikor és miért járnak kutatáspontok?

Azonnal a te körödben:
- amikor rajlapkát helyezel le (kutatást végzel).
- amikor veszélyt használsz másik játékos károsítására.

Egy kör végén:
- a legnagyobb kapcsolódási rendszeredért. Egy kapcsolódási rendszer saját 
összekapcsolt bójáidból, hajóidból, kutatóállomásaidból és kutatóidból áll.

A játék végén:
- Minden kutatóállomásért, amely a királynőhöz kapcsolódik.
- Különböző oldalakon lévő kutatóállomásaid összekötéséért (É-D-K-Ny) 
(10-30-50 pont)

A szerzők
Wolfgang Kramer több mint 30 éve tervez és ad ki játékokat és a világszerte legsikeresebb 
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