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Egyél minél több halat! 

A Cápák Tengerén (a Palantik Óceán egyik lagúnájában) két cápatörzs versenyez egymással: a sárga és a 
piros cápák. Mindkettő megpróbálja a lehető legtöbb fehér, szürke és barna halat megenni. 
 

• Tegyük a táblát az asztalra. 

• Mindkét életerő jelző 7-es értékére tegyünk 1-1 halat. A többi halat tegyük a tábla mellé egy kupacba. 

• A tengeri mezők számozva vannak 1-től 90-ig. A számtáblán válassz ki egy sort 9 számmal 
(vízszintesen, függőlegesen, átlósan vagy ahogy akarod). Az első 3 számnak megfelelő helyre tegyél 
1-1 fehér halat, a második 3 számra 1-1 szürkét, a harmadik 3-ra 1-1 barnát. 

• Az így lerakott halak körüli szomszédos üres mezőkre tegyél 1-1 ugyanolyan színű halat. Mivel egy 
mezőn csak egy hal lehet, előfordulhatnak ütközések, ezért először a fehér, utána a szürke, végül 
pedig a barna halakat kell lerakni. 

• Mindkét játékos elveszi a 3 saját színű cápáját: a sárgát vagy a pirosat. A sárga játékos kezd, kiválaszt 
egy üres mezőt, lerakja oda az első cápáját, utána a piros is lerakja az első cápáját. Ezután a második 
sárga cápa kerül lerakásra, utána a második piros. Végül pedig a harmadik sárga és utána a harmadik 
piros. A cápád orrát a 6 oldalú mező egyik oldala felé kell fordítani, rögtön el kell dönteni, hogy 
milyen típusú halra fog vadászni, és ezt jelezni kell egy ilyen színű hal ráhelyezésével a készletből. 
Kezdetben az egyik cápádnak a fehér, a másiknak a szürke, a harmadiknak a barna halakra kell 
vadásznia.  
 

 
   



 

   A játék menete 

 

Minden kör 2 részre oszlik az alábbiak szerint:  
 

1. rész: Úszás és evés 
Először a kezdőjátékos első cápája jön, utána a másik játékos első cápája, ezután a kezdőjátékos 
második cápája, utána a másik játékos második cápája, végül a kezdőjátékos harmadik cápája, utána 
pedig a másik játékos harmadik cápája. 
Minden befejezett kör után az alacsonyabb életerejű 
játékos lesz a kezdőjátékos. Ha az életerők 
megegyeznek, akkor az lesz a kezdőjátékos, aki az 
előző körben a második játékos volt. 
A körödben 2 cselevést hajthatsz végre (önkéntesen) 
az alábbi sorrendben: 
 
1. cselekvés: forgatás 60 fokkal az óramutató járása 
szerint vagy azzal ellenkezőleg (lásd a 2. példát) 

 

2. cselekvés: úszás előre. 
Nem úszhatsz be egy olyan helyre, ahol a másik 5 
cápa valamelyike található, vagy olyan haltípus, amelyikre a cápád nem 
vadászik. 
Ha egy üres mezőre úszol, a köröd végetér (lásd a 3. példát). 
 
Ha olyan mezőre úszol, amin a cápád által vadászott haltípus található, akkor 
azt megeszed. Ezután tovább úszhatsz egyenesen ugyanebben az irányban 
egészen addig, amíg további halakat tudsz megenni. A cápád az utolsó olyan 
mezőn áll meg, ahol halat evett (lásd a 4. példát). 
Miután a cápád lépett, előbbre kell mozgatni az életerő jelződet a megevett 
halak számánál egyel kevesebbel (a cápa által vadászatra elhasznált energia 
miatt) (lásd az 5. példát). A megevett halak visszakerülnek a készletbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. rész: A halállomány növekedése 

(lásd a 6. példát). 
A halállomány növekszik minden olyan üres 
mezőn, amely szomszédos 2 egyforma 
típusú, egymással szintén szomszédos 
hallal. Ezekre a mezőkre tegyél fel egy-egy 
halat a készletből. Egy mezőn csak egy hal 
lehet. Először a fehér halállomány nő, 
utána a szürke, végül pedig a barna. 
 



 

   Ha a cápa megváltoztatja a zsákmányát, 2 körig nem ehet 

   Ha a halkészlet elfogy 

   A játék vége 

   Opcionális szabályok haladó cápáknak: vírus, gyilkos bálna és áramlat 

 

Ha a körödben nem ettél, leveheted a cápádról a halat (tedd vissza a készletbe). Ennek a cápádnak a 
következő körében elvehetsz a készletből egy halat és ráhelyezheted a cápádra (vagy hagyhatod 
üresen egy későbbi körig). Ezen körök alatt foroghat a cápád (1. cselekvés) és/vagy úszhat egyet előre 
egy üres mezőre, de nem ehet (tehát az életerőd csökken). Különleges helyzet: amennyiben a 
választott haltípusból nincs a készletben, akkor csak jegyezd meg, hogy erre vadászik a cápád. Amint a 
cápád megevett egy ilyen típusú halat, helyezd azt rá a cápádra.  
 

Ha a 40 hal nem elegendő a halállomány növekedéséhez, akkor a következő kör kezdőjátékosa elhelyezi 
a rendelkezésre álló halakat a megfelelő helyekre, amíg az adott haltípus el nem fogy, és ezzel el is 
dönti, hogy melyik mezők nem lesznek betöltve hallal. (Az életerőt jelző 2 hal is lecserélhető olyan 
típusra, amelyből van még a készletben). 
 

A játékod azonnal megnyered, ha az életerőd eléri vagy meghaladja a 23-t, vagy az ellenfeled életereje 0-
ra vagy az alá csökken. Akkor is nyersz, ha egy kör végére az életerőd 10 vagy annál több ponttal 
meghaladja az ellenfeled életerejét. 
 
Tipp: Haladó halevők esetén a piros játékos a játék kezdetén licitálhat a kezdőjátékos pozícióért. Ezután 
a másik játékos túllicitálhatja őt. Ez addig megy, amíg az egyik játékos passzol. A győztes licitjét az 
életerejéből kell levonni. 
 

Az előkészületek során hozzáadhatod a játékhoz a vírust és/vagy a gyilkos 
bálnát és/vagy az áramlatot (a gyilkos bálna a legegyszerűbb variáns). 
Válassz ki egy másik 9-es számsort a számtáblából, hogy meghatározd a 
kezdőhelyüket (miután leraktad a 9 halat). Fordítsd a vírust/gyilkos 
bálnát/áramlatot abba az irányba, amerre a legtöbbet tud előrehaladni 
anélkül, hogy földnek/szigetnek ütközne. 
Ha több egyforma hosszúságú útvonal is van, akkor a vírus/gyilkos 
bálna/áramlat a zátonyok felé halad tovább. 
A halak és a cápák nem lehetnek egy mezőn a vírussal, a gyilkos bálnával 
vagy az áramlattal. 
A vírus, a gyilkos bálna és az áramlat minden körben a halállomány 
növekedése előtt mozog. A vírus egy mezőt halad előre, a gyilkos bálna 
kettőt, az áramlat hármat, amíg üres mezőkön tudnak áthaladni. Ha 
földnek vagy szigetnek ütköznek, 120 fokkal elfordulnak az óramutató 
járása szerint, és tovább haladnak. Ha továbbra is földnek/sziklának 
ütköznek, újabb 120 fokot fordulnak és ezután haladnak tovább (lásd a 7. 
példát). 
Ha a vírus/gyilkos bálna/áramlat olyan mezőre úszik, amin vírus, gyilkos bálna, áramlat vagy cápa 
található, nem változtat irányt, hanem egyel tovább lép (átugorja a foglalt mezőt). 
 

  A vírus megbetegíti a halakat (lásd a 8. példát) 

Ha a vírus egy olyan mezőre kerül, amin egy hal található, akkor az a hal megbetegszik és rögtön 
megbetegíti a vele szomszédos azonos típusú halakat is. A betegség jelzéséhez állítsd fel a halakat a 
farkukra. Ezután a vírus elfordul 120 fokot az óramutató járása szerint és előrelép egyet, feltéve, hogy 
egy üres mezőre kerül. Ha nem, akkor 120 fokkal az óramutató járásával ellenkezőleg kell elforgatni, és 
úgy lépni vele előre. Ha ekkor is foglalt mezőre kerülne, akkor a vírus visszalép arra a mezőre, ahonnan 
jött, de az ellenkező irányba néz. (A vírus csak 1 mezőt tud megfertőzni körönként.) 



 

Minden kör után, mielőtt a vírus mozogna, 
át kell nézni a tengeren lévő beteg 
halakat. A beteg halak meghalnak (le kell 
venni őket a tengerről), de előbb 
megbetegítik a velük szomszédos, azonos 
típusú halakat.  
A halállomány növekedésénél a beteg 
halakat nem lehet figyelembe venni. 
A cápák megehetik a beteg halakat, de 
azok nem számítanak. Tehát 2 beteg és 1 
egészséges hal elfogyasztása úgy számít, 
mintha csak 1 egészséges halat evett 
volna meg. 
 

 A gyilkos bálna megeszi a 
halakat (lásd a 9. példát) 
Ha a gyilkos bálna olyan mezőre úszik, 
amin egy hal található, akkor elfordul 
abba az irányba, amerre a legtöbb halat 
meg tudja enni. Ezután a gyilkos bálna 
megeszi az összes útjába kerülő halat úgy, 
ahogy a cápa, de a gyilkos bálna többféle 
típusú halat is meg tud enni egy körben. 
Az sem számít, ha a halak betegek. Ha 
több azonos hosszúságú irány van, akkor 
a gyilkos bálna egyenesen halad tovább 
előre, ha az egyike a leghosszabb 
irányoknak, különben az óramutató járása 
szerint fordul addig, amíg az egyik 
leghosszabb sort meg tudja enni. 
 

 Az áramlat elsodorja a halakat 
másik mezőkre (lásd a 10. példát) 

Ha az áramlat egy olyan mezőhöz ér, amin 
hal található, akkor tovább mozog 
anélkül, hogy irányt változtatna. Csak az 
üres mezőket kell számolni, tehát az 
áramlat a harmadik üres mezőn áll meg. 
Ha az áramlat több azonos típusú halat 
tartalmazó mezőn halad át, akkor felveszi 
az első kettőt ezekből a halakból. Ha 
különböző fajtájú halakat tartalmazó 
mezőkön halad át, akkor csak azt a típust 
sodorja el, amelyből elsőként kettőt tud 
felvenni. 
Helyezd a két halat az áramlatra. Az áramlat nem sodor el beteg halakat. A következő körben az áramlat 
addig mozog, amíg át nem lép két szomszédos üres mezőt. (Ennek érdekében három üres mezőnél 
többet is léphet). Ezután eldobja a két halat erre a két mezőre. Az áramlat a következő üres mezőn áll 
meg. Az áramlat nem vesz fel két halat abban a körben, amikor kettőt el kell dobnia.  
Különleges helyzet: ha az áramlat nem tudja eldobni a két halat és megáll egy üres mezőn, akkor az 
áramlat megtartja a két halat a következő körre.  

 


