A játékot tervezte

Orin Bishop

A Történet

Játékelemek

A XX. Század fordulóján járunk, a gőzgépek, az acél és a rejtélyes elektromosság a
reneszánszát éli! Nikola Tesla, az őrült zseni összehívta a világ legnagyobb elméit,
hogy egy mindent elsöprő verseny részesei legyenek a Svájci Alpokon keresztül. Ezen
a természetes terepen tervezik meg, hajtják a végsőkig és röptetik maguk alkotta,
fantasztikus ketyeréiket, hogy egyszer és mindkorra kiderüljön, ki minden idők
leghatalmasabb feltalálója!
„A Század Versenye!”, hirdetik a lapok világszerte. A Svájci Rally
várható kimeneteléről szóló viták felfokozzák a rivális
feltalálókat övező érdeklődést. Ez vezetett a Hoverdrome
megalkotásához. A roppant méretű lebegő stadion
valamilyen különös és futurisztikus technológia segítségével épült, melyet az Earhart Iparvállalat misztikus,
privát befektetője támogatott. A feltalálók itt végre ismét
bizonyságot tehetnek rátermettségükről!

A Játék Alapjai
A Steampunk Rally egy kártyahúzós, kockalehelyezős játék. Kockákat gurítotok és helyeztek le a annak érdekében, hogy Mozgásba hozzátok a Találmányotokat, még több
kockát szerezzetek, megelőzzétek és megjavítsátok a sérüléseket, és hogy a használt kockákat eldobjátok. Alkatrészek hozzáadásával fejlesztitek a Találmányotok hatékonyságát. Kihasználjátok a különféle Fokozó technológiák nyújtotta többletenergiákat, és
segítségükkel keresztbe tesztek rivális Feltalálóknak, hogy megszerezzétek a győzelmet!

120 Alkatrész kártya 3 színben
(Arany, Ezüst és Réz keretes)

16 Feltalálólapka
talpakkal

8 Izzólámpa
jelző

40 Fokozó kártya
(Fekete keretes)

32 Feltaláló Alkatrész &
Vezetőfülke kártya

36 Gőz
kocka

A játék körök sorozatából áll, amely egészen addig tart, amíg valamelyik játékos Találmánya át nem halad a Célvonalon, és ekkor még egy utolsó kört le kell játszani. Az utolsó kör után a Célvonalon áthaladó játékosok közül a legmesszebbre jutó lesz a győztes!

1 Játékirány
jelző

8 Segédletkártya

36 Hevítés 36 Elektromosság
kocka
kocka
Start

Célvonal

6 Kihívás
lapka
Vége

Oktató Videó
Inkább vizuális alkat vagy? Semmi gond. Nyisd meg a böngésződet és látogass el a
roxley.com/steampunk-rally oldalra, ahol oktató videót találsz!

8
Sérülésmérő

48 Fogaskerék jelző
3 címletben

8 Kétoldalas Pályaelem lapkák 1 Start,
5 Középső, 1 Célvonal, 1 Vége

Előkészületek
1

A Játékosterület Előkészítése
7

6

Válasszátok ki, hogy melyik Versenypályával szeretnétek játszani (Svájci
Alpok vagy Hoverdrome) és győződjetek meg róla, hogy minden Pályaelem
lapka a választott oldalával felfelé áll-e.

A

Válassz egy Feltalálót. Vedd magadhoz a hozzá tartozó Vezetőfülkét, Feltaláló
Alkatrészt, és Feltalálólapkát. Azt tanácsoljuk, hogy azok a játékosok válasszanak
elsőként, akiknek kevésbé mentek jól a korábbi játékok.

2

Válasszatok ki hármat a rendelkezésre álló öt Középső Pályaelem lapkából, és
építsetek belőlük egy tetszőleges alakú folytonos Versenypályát.

B

3

Helyezzétek rá a Start lapkát az imént kialakított Versenypálya egyik végére.

C

4

A jelölésnek megfelelően illesszétek hozzá a Célvonal lapkát a Versenypálya
másik végére.

5

A Vége Pályaelem lapka Célvonal lapkához illesztésével fejezzétek be a
Versenypályát.

D

Hagyj helyet a Találmányod alatt vagy mellett a Kockakészletednek.

6

A kocka készletet és a Fogaskerekeket úgy helyezzétek le, hogy azokat minden
játékos elérhesse.

E

Helyezz egy Izzólámpa jelzőt a Játékosterületedre, a „Be” oldalával felfelé.

7

Az Alkatrész és a Fokozó kártyákat válogassátok szét a keretük színe szerint
négy pakliba (Arany, Ezüst, Réz és Fekete).

F

Helyezz egy Sérülésmérőt a Játékosterületedre, és állítsd „0”-ra.

G

Amikor minden játékos végzett az előkészületekkel, akkor tegyétek vissza az
összes nem használt Feltaláló kártyát és Feltalálólapkát a dobozba.
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9

8

6

B

A négy paklit keverjétek meg, és úgy helyezzétek le, hogy azokat minden
játékos elérhesse. Ezután minden pakli legfelső lapját fordítsátok képpel felfelé
a paklik mellé, ezek lesznek a paklik saját dobópaklijai.

2

Dobjátok fel a Játékirány jelzőt, akár egy érmét, és helyezzétek le két véletlenszerűen választott játékos közé.

Helyezd a Feltalálólapkát a Versenypálya Start mezőjére.
Alkosd meg a Találmányodat olyan módon, hogy képpel felfelé magad elé
helyezed a Vezetőfülkédet és a Feltaláló Alkatrészt úgy, hogy a kártyák
vízszintesen álljanak (azaz a rajtuk lévő szövegek ne legyenek fejjel lefelé). Az
induló Találmányodnak teljes szelepkapcsolattal kell rendelkeznie (lásd alább a
„Szelepkapcsolatok” részt).
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E
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Opcionális: Kihívás Lapkák
F

C
10

A Kihívás lapkák új és izgalmas változást hoznak a játékba a tapasztalt játékosok
részére. A Versenypálya összeállítása után hozzáadhatjátok a Kihívás lapkákat
úgy, hogy a Versenypálya olyan mezői mellé helyeztek le egyet-egyet, amelyik
nem tartalmaz Kihívást.
• Azt tanácsoljuk, hogy háromnál több Kihívás lapkát ne helyezzetek a
Versenypályára.
• Legyetek körültekintőek a Kihívás lapkák elhelyezésénél! Amikor egy
útelágazás után csak az egyik ágra tesztek lapkát, akkor egyértelművé válik,
hogy melyik a jobb út, és így a játékmenet esetleg kevésbé lesz izgalmas.

2

2

D

4

Az Első Előkészület
Ha első alkalommal játszotok a játékkal, akkor az alábbi változtatásokat javasoljuk az
Előkészületekben:
• Legfeljebb hat játékos játsszon.
• A Svájci Alpok Versenypályával játsszatok.
• Ne használjátok az opcionális Kihívás lapkákat (a Versenypálya Kihívásmezői
ettől még játékban maradnak).

Kockakészlet

Szelepkapcsolatok

5

Amikor két Alkatrész szelepszimbóluma egymáshoz illeszkedve egy kört formál,
akkor azt „teljes” szelepkapcsolatnak tekintjük.

9

Teljes
szelepkapcsolat

Nem teljes
szelepkapcsolat

Játékmenet

Húzás Fázis - folytatás
A
Húzás Fázis elején minden játékos mindegyik pakliból felhúz egy-egy kártyát, így mindenki kezében 4 lap lesz. Ezután minden játékos egyszerre végrehajtja
az alábbi lépéseket. Addig nem kezdődhet a következő lépés, amíg minden játékos
nem végzett az aktuálissal.

Steampunk Rally-t körökre osztva kell játszani. Minden egyes kör négy Fázisból áll:
Húzás: adj hozzá Alkatrészeket a Találmányodhoz; kockákat,
Fogaskerekeket, és Fokozó kártyákat kapsz.
Hevítés: költs el Fogaskerekeket arra, hogy pontokat vonj le az Alkatrészeid
Kockahelyein lévő kockákból.
Verseny: dobj a kockáiddal, és használd őket arra, hogy működésbe hozd
velük az Alkatrészeidet.

1

Válassz ki egy kártyát a kezedből és képpel lefelé helyezd magad elé.

2

A választott kártyáddal hajtsd végre a következő akciók egyikét:

Beépítés
Fedd fel a választott Alkatrészt és azonnal illeszd hozzá a
Találmányodhoz (lásd a ”A Találmányod Építése” részt). Ha
nem tudod beilleszteni a választott kártyát, akkor el kell
dobnod, hogy ezzel az alábbiakban ismertetett módon Energiát
Termelj vagy Fogaskerekeket Kapj.

Sérülés: ha a Sérülésmérő 0 alá ér, akkor dobj el Alkatrészeket.
Ha mind a négy Fázist teljesítettétek, akkor végezzétek el a Kör Vége teendőket.
Ezután egy új kör kezdődik egy újabb
Húzás Fázissal.

Energia Termelés

Húzás Fázis

A választott kártyát dobd el a megfelelő dobópakliba. Vedd el a
készletből a kártya jobb felső sarkában feltüntetett színű és
mennyiségű kockát. Helyezd őket a Kockakészletből a
Játékosterületedre. Ezekkel a kockákkal dobsz és helyezed le
őket majd később a Verseny Fázisban.

A
Húzás Fázis során kétféle típusú kártyát kapsz, amelyekkel akciókat hajtasz
végre: Fokozó kártyákat és Alkatrészeket:

Fogaskerekek Elvétele

Fokozó Kártyák

A Fokozó kártyák kerete fekete A . A
Húzás Fázis során
kapott Fokozó kártyák kijátszhatók a rajtuk feltüntetett hatások B végett.

A választott kártyát dobd el a megfelelő dobópakliba, és
vedd el a készletből a kártya jobb felső sarkában feltüntetett
mennyiségű Fogaskereket.

B
A

Fokozó Készenlétbe Helyezése

Alkatrész Kártyák

A Találmány az Alkatrészekből épül meg, amelyek kockák vagy Izzólámpa jelző
használatával aktiválhatók a
Verseny Fázis során. Három típusú Alkatrészek
létezik. Mindegyiknek meghatározott jellemzője van, melynek típusát a kártya
keretének a színe, valamint az általa generálható más egyéb Versenyhatás mutat:

Arany Keret

Mozgást generál. A Találmányodnak mozognia kell,
tehát körültekintően mérlegelj, amikor elpasszolod a
kártyákat.

Ezüst Keret

További kockákat generál, amelyek hatására a
Találmányod erősebbé
válik.

Ada Lovelace

Réz Keret

Négy szelepkapcsolattal
rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen
bővítsd a Találmányod.

(1815-1852) Augusta Ada King, Lovelace grófnőjének matematikai talentuma végül odáig juttatta őt, hogy Charles Babbage Differenciálgépén
dolgozhatott, egy olyan számológépen, amely alapjául szolgált a Turing
gépnek és később a modern számítógépeknek, és amely valószínűleg Adát a
világ első programozójává avanzsálta. Adát fiatal korában édesanyja
terelgette a matematika felé abban a reményben, hogy így talán nem
apjának, a költő Lord Byronnak az útját követi majd. A lányt inspirálta az
ipari forradalom, és számos különös tervet készített hajókról és gőzhajtású
repülő szerkezetekről. Még a híres történészek előtt sem ismert az a tény,
hogy Adát megromlott egészségi állapota a Differenciálgép további
fejlesztésére késztette, és képessé vált önnön öntudatát átvinni a
találmányába, és ilyeténképpen elnyerni a halhatatlanságot, vas és porcelán
szerkezeteken keresztül érintkezni a világgal.

Helyezd a kiválasztott Fokozó kártyát képpel lefelé a Sérülésmérőd alá. Most már ki tudod játszani ezt a Fokozó kártyát.

3

Hevítés Fázis
A
Hevítés Fázis során tetszőleges számú Fogaskereket költhetsz el, hogy pontokat
vonj le a Találmányod Kockahelyein lévő kockák értékéből.
• Minden egyes eldobott Fogaskereked után összesen legfeljebb 2 ponttal csökkentheted a kockáid értékét (pl. egy kockát 2-vel, vagy két kockát 1-1 ponttal).
• Dobj el minden olyan kockát, amelynek értéke 1 alá csökken.

=

Albert Einstein

(1879-1955) A tudományos világ 1905-ben figyelt fel először erre a jól öltözött fiatal egyetemi professzorra, és ez az év lett számára később a csodák éve. Einstein
négy olyan észbontó, a fizikát forradalmasító teóriát publikált, mint a fényelektromos hatás felfedezése, a Brown-mozgás, a speciális relativitáselmélet és a
tömeg-energia ekvivalencia. Einstein eleinte kerülte a nyilvánosságot, később
azonban a hírneve segítségével hirdette a pacifizmust, a nemzetköziséget és a
cionizmust. A békébe és az összefogásba vetett megingathatatlan hite ellenére, a
nácik atomfegyver kifejlesztésre tett erőfeszítései miatt érzett félelme arra
késztette, hogy levelet írjon Rooseveltnek, amely később a Manhattan Terv
megszületéséhez vezetett, és képlete, az E=mc2 így lett hamarosan fegyverré.
Később úgy tekintett vissza minderre, mint az egyik legnagyobb tévedésére.
Csalódott abban az irányban, amelyet az ő munkájára épülő kvantumfizika vett,
és halála napjáig rendíthetetlenül állította, hogy „Isten nem kockázik”.

=

-->

Kockahellyel Rendelkező Alkatrészek Aktiválása
Az Alkatrészek többsége rendelkezik Kockahelyekkel C , és a Kockakészletedből az
ezekre a helyekre a feltüntetett típusú kockák (Gőz
, Hő
vagy Elektromosság
)
ráhelyezésével az alkatrészek aktiválhatók. A
Verseny Fázis során történő aktiválások
számának nincs korlátja, ameddig van elérhető Kockahelyed és megfelelő kockák a
Kockakészletedben.

-->

Fokozó Kártyák a Hevítés Fázisban

Egyes Fokozó kártyák kizárólag a
Hevítés Fázis során játszhatók ki. Amennyiben
több játékos is szeretne kijátszani Fokozó kártyát, akkor a Játékirány jelző által mutatott
irányban, a jelzőhöz legközelebb lévő játékostól indulva történik a kártyák kijátszása. Minden játékos az összes általa használni kívánt Fokozó kártyát kijátssza, mielőtt a következő
játékosra kerülne a sor. A normál Fokozó kártyák (amelyeken nincs feltüntetve, hogy
„Kizárólag a
Hevítés Fázis során játszható ki” ) szintén kijátszhatók ilyenkor.

Verseny Fázis

C

A
Verseny Fázis további részében arra használhatod ezeket a kockákat, hogy a
Találmányod Alkatrészeit aktiváld és hogy megkapd a hozzájuk tartozó
Versenyhatásokat. A Versenyhatásokat az Alkatrészek rézszínű paneljén B található
szimbólumok mutatják.

• Dobj el egy Fogaskereket, hogy újradobj egy kockát.
• Dobj el egy Fogaskereket, hogy 1-gyel növeld egy kocka
értékét. Egy kocka értéke nem növelhető 6 fölé.

Alberto Santos-Dumont

(1873-1932) Az elbűvölő és karizmatikus Santos-Dumont-ot Brazíliában a
Repülés Atyjának nevezik. Felnőtt életének legnagyobb részét Párizsban
töltötte, ahol fizikát, kémiát, mechanikát elektromosságtant tanult, és a repülés
elkötelezett híveként meggyőződése volt, hogy a repülés az emberiség egy új
korszakát nyithatja meg. Légi járműveinek terveiben inspirációt jelentettek
azok a kávéültetvények, amelyeken gyermekkorát töltötte, valamint Jules Verne
művei. 1901-ben megkapta a Deutsch de la Meurthe díjat, amiért léghajójával
mindössze 30 perc alatt megtette az utat a Parc de Saint-Cloudtól az Eiffeltoronyig. Díjának az egyik felét a csapatának adta, a másik felét pedig Párizs
szegényeinek ajánlotta fel. 1908-ra megalkotta a világ első sorozatban gyártott
merevszárnyú repülőgépét a Demoiselle-t, melynek terveit szabadon hozzáférhetővé tette. Santos-Dumont a karóra népszerűsítésében is elévülhetetlen
érdemeket szerzett.

E

F

2

Helyezz kockákat a Kockakészletedből az Alkatrészed szabad Kockahelyeire C .
• Egy Kockahelyre C helyezett kocka típusának mindig meg kell egyeznie a
Kockahelyen feltüntetett típussal.
• Amennyiben egy kártyán elegendő szabad Kockahely található, akkor több
kocka felhasználásával D tudsz végrehajtani egy aktiválást.
• Az egy aktiválás során lehelyezett kockák értékének összege az aktiválási
energia (a példában D az aktiválási energia értéke 10).
• A korábbi aktiválások során lehelyezett és jelenleg is a Kockahelyeket E
elfoglaló kockák értékei nem számítanak bele az aktiválási energia értékébe.

3

Az aktiválási energia értékét oszd el a
szimbólum által jelzett értékkel (az
osztás maradéka elveszik). Az így kapott szám mutatja meg azt, hogy hányszor
használhatod a kártya Versenyhatását F .
• Egy csillag szimbólummal
rendelkező Alkatrész Versenyhatását csak egy
alkalommal hajthatod végre, 1 vagy magasabb értékű aktiválási energiával.
• Csak akkor helyezhetsz kockákat a Kockahelyekre, ha az eredményük
legalább egyszer képes aktiválni az Alkatrészt.

4

Azonnal rendezd az aktiválás által generált valamennyi Versenyhatást. Ez nem
opcionális, kötelező rendezned valamennyi generált Versenyhatást.

B

A
Verseny Fázis során Fogaskerekek elköltésével
bármikor módosíthatod a Kockakészletedben lévő
kockák értékeit:

D

Válaszd ki az aktiválni kívánt Alkatrészt.
• Egyidejűleg csak egyetlen Alkatrészt lehet aktiválni.
• Az Alkatrészeket tetszőleges sorrendben aktiválhatod.

A

Fogaskerekek

-->

1

A
Verseny Fázis elején dobj a Kockakészletedben található valamennyi kockával,
valamint a sarkára állított négyzet alakú Kockahely Tárolókon A (pl. a Lendkerék
kártyák és Marie Curie Feltaláló kártyája) lévő összes kockával.

A kezetekben maradt kártyákat adjátok tovább a mellettetek ülő szomszédotoknak a Játékirány jelző által mutatott irányban. A szomszéd játékostól
kapott kártyák lesznek az új kézben tartott lapjaitok. Ismételjétek meg az 1-3
lépést egészen addig, amíg nem marad passzolható kártya, és ezután kezdődik a
Hevítés Fázis.

Fontos: A Steampunk Rally játékra jellemző, hogy a kör minden Fázisában a
játékosok egyidejűleg cselekednek; tehát nincsenek „fordulók”. Annak érdekében, hogy minden rendben menjen, fontos, hogy a játékosok kommunikáljanak egymással az aktuális Fázis állásával kapcsolatban. Mielőtt új Fázisba
kezdtek, előbb győződjetek meg róla, hogy minden játékos készen áll-e a folytatásra. Ez biztosítja azt, hogy minden játékosnak legyen lehetősége befejezni a
saját akcióit. Addig ne lépjetek tovább, amíg minden játékos készen nem áll.

Verseny Fázis - folytatás

Fontos: Miután egy Alkatrész Kockahelyeire kockák kerülnek és végrehajtják valamennyi
Versenyhatását akkor attól fogva azoknak a kockáknak már szerepük. A helyükön maradnak addig, amíg lehetőség nem nyílik rá, hogy levegyék őket (pl. a Hevítés Fázisban, egy
Versenyhatás vagy Fokozó kártya segítségével, vagy akkor, ha az Alkatrészt eldobják).
Minden Kockahelyet csak egyetlen kocka foglalhat el.

Alexander Graham Bell

(1847-1922) Bell Edinburgh-ben született, és 12 éves korában készített egy
gabonahántoló gépet apja barátjának malmához. Édesanyja hallásának
elvesztése alapozta meg Bell rögeszmés érdeklődését az akusztika tudománya
iránt. A süketekkel folytatott munkája, valamint a hallás és a beszéd kutatása
juttatta el végül a hang elektromos vezetőn keresztül történő átvitelének
felfedezéséhez, és elsőként ő szabadalmaztatta a telefont. Számos díj és
kitüntetés után Bell életének túlnyomó részét új-skóciai birtokán töltötte,
ahol minden figyelmét az olyan különleges találmányoknak szentelte, mint
például a hidroplán és más repülő szerkezetek, és felügyelete alatt folytak
különféle kísérleti hajók csakúgy, mint a Kanadai Királyi Haditengerészet
hajóinak fejlesztései. A telefont magát egy tolakodó berendezésnek tartotta,
ezért sohasem tartott belőle a dolgozószobájában.

Verseny Fázis - folytatás
Izzólámpa Szimbólummal
Rendelkező Alkatrészek Aktiválása

A

Sérülés Fázis - folytatás
Robbanás
Amikor a Vezetőfülkéd eldobására kényszerülsz, akkor a Találmányod felrobban. Ha a
Találmányod felrobban, akkor a következőket kell tenned:

Az
szimbólummal A rendelkező Vezetőfülkék és
Alkatrészek nem aktiválhatók kockák segítségével. Helyette
fordítsd át az Izzólámpa jelződet a „Be” oldaláról
a
„Ki” oldalára
, amellyel mindet egyszerre aktiválod.
Rendezd tetszőleges sorrendben, egyesével az aktivált Alkatrészeket, végrehajtva azok valamennyi Versenyhatását,
mielőtt tovább lépnél a következőre.

1

-->
Az Első Játék Alkalmával: Azt javasoljuk, hogy az első játékotok első 1-2 körében
a Játékirány jelző által jelölt irányban haladva játékosonként egyesével, egymás
után hajtsátok végre a Verseny Fázist. Példa: ha a jelző az óra járásával megegyező
irányt mutatja, akkor a jelzőtől balra ülő játékos hajthatja végre elsőként az első
aktiválást, majd a tőle balra elhelyezkedő, és így tovább egészen addig, amíg már
egy játékos sem képes (vagy nem szeretne) végrehajtani további aktválást.

2

Dobd el az összes Alkatrészedet

H

3

Állítsd 0-ra a Sérülésmérődet

.

M

, kivéve a Vezetőfülkédet

L

G

.

A Fokozó Kártyák Használata
A Fokozó kártyák kerete fekete színű, és ha Készenléti
Állapotban vannak, akkor bármikor kijátszhatók, hogy a
kártyán feltüntetett Versenyhatásokat és Fokozóhatásokat
generálják.

Miután minden játékos befejezte a
Sérülés Fázist, a kör véget ér. Mielőtt új kör
kezdődne, az alábbi teendőket kell elvégezni:

-->

1

Fordítsd át az Izzólámpa jelzőt a „Be” oldalára.

2

Ha bármelyik Alkatrészed rendelkezik Kockahely Tárolóval A , akkor
minden ilyen Kockahelyre beletehetsz egy-egy kockát a
Kockakészletedből. A következő
Verseny Fázis elején a tárolt
kockákat vissza kell venni, és be kell tenni a Kockakészletedbe.

.

3

A Kockakészletedben maradt valamennyi nem használt / nem eltárolt kockát
vissza kell tenni a készletbe. A Fogaskerekek körről-körre a Játékosterületeden
maradnak.

4

Fordítsátok át a Játékirány jelzőt a másik oldalára.

A
Startvonal

A

A Feltaláló Lapkádat mozgasd az utolsó helyen álló játékos mögötti mezőre
Ha már eleve a legutolsó helyen álltál, akkor mozogj vissza egy mezőt a
Startvonal felé.

A Kör Vége

A

-->

• A Fokozó kártyák tetszőleges Fázis során bármikor
kijátszhatók, hacsak a kártya másképpen nem rendelkezik.
• A Fokozó kártyát, annak végrehajtása után, azonnal a megfelelő dobópakliba kell
dobni.
• Egyes Fokozó kártyák olyan hatást generálnak, amelyek az adott Fázis vagy kör
végéig érvényben maradnak. Amikor ilyen Fokozó kártya kerül kijátszásra, akkor
azt a Versenypálya mellé kell helyezni képpel felfelé fordítva, hogy minden
játékost emlékeztessen a hatására. Miután érvényét veszíti, el kell dobni a
szokásos módon.

Húzás Fázissal egy új kör kezdődik.

A Találmányod Építése
F

A Találmányodnak folyamatosan meg felelnie a következő szabályoknak:

1 A Találmányod valamennyi Alkatrészének szelepkapcsolatokon keresztül

Sérülés Fázis

összeköttetésben kell állnia a Vezetőfülkével (lásd a „Szelepkapcsolatok” részt).

D

E

3

L

H

M
G
H

6 Energiát (kockákat) és nem Kapsz Fogaskereket sem.

Elijah J. McCoy

(1844-1929) McCoy Kanadában született szökött rabszolgák fiaként.
Családja később visszaköltözött az USÁ-ba, ahol mozdonyokon tűzoltóként, fűtőként és gépolajozóként kezdte meg a pályafutását. Noha
Edinburgh-ben egyetemi végzettséget szerzett, a faji megkülönböztetés
miatt nem kapott gépészmérnöki munkát. Mindez nem akadályozta
abban, hogy 1872-ben automatikus olajozójával forradalmasítsa a
gőzgépeket, és végül a gépek kenési rendszerével összefüggésben
csaknem 50 szabadalmat jegyzett. McCoy hitelességét az is jelzi, hogy a
„the real McCoy” kifejezés állítólag az ő nevéhez köthető.

10

7 Ha a Feltaláló Alkatrészedet dobod el, akkor a kártyát a játék dobozába tedd vissza,

2

ne az eldobott kártyák közé.

8 A Vezetőfülkédet semmilyen okból kifolyólag nem dobhatod el (lásd a ”Robbanás”
részt a

Sérülés Fázis leírásánál).

9 Minden Alkatrészt úgy kell lehelyezni, hogy a kártya neve a bal felső sarokban legyen.
Santos-Dumont elveszít egy Alkatrészt és 0-ra állítja a Sérülésmérőjét.

2

5 Az eldobott Alkatrészek Kockahelyeit elfoglaló kockák szintén eldobásra kerülnek.
A már korábban a Találmányodhoz csatolt Alkatrészek eldobásával nem Termelsz

-->
C

9

4 Bármikor eldobhatod a nemkívánatos Alkatrészeket a Találmányodból.
Startvonal

A
Sérülés Fázisban a kör során összegyűlt sérülések eredményeként
Alkatrészeket veszíthetsz el a Találmányodból.
• Ha a Sérülésmérőd 0-át vagy magasabb értéket mutat, akkor ne állítsd el.
• Ha a Sérülésmérőd 0-ánál kisebb értéket mutat, akkor dobj el a Sérülésmérődön vörös színű számjeggyel D megegyező számú Alkatrészt C a
Találmányodból, majd állítsd 0-ra a Sérülésmérőt E .
• Ne felejtsd el, hogy a ”A Találmányod Építése” részben leírt szabályokat be kell
tartani.

Megengedett az, hogy két szomszédos Alkatrész úgy érintkezzen egymással, hogy
1 pontnak
mindkét Alkatrész meg kell, hogy feleljen).
Bármikor szabadon átrendezheted részben vagy egészben a Találmányod
Alkatrészeit, beleértve a Vezetőfülkét is. Az olyan Alkatrészeket el kell dobni,
amelyek az átrendezés után nem kapcsolódnak szabályosan a Vezetőfülkéhez.

2 csak az egyik kártya érintkező oldalán található szelep (természetesen az

Santos-Dumont Találmánya felrobban a
Sérülés Fázisban,
mert Sérülésmérője (-3) által mutatott érték F miatt el kellene
dobnia a Vezetőfülkéjét.

Santos-Dumont az utolsó helyre mozog, lenullázza a Sérülésmérőjét, és
a Vezetőfülkéje kivételével eldobja valamennyi Alkatrészét.

A háttérben talajt ábrázoló Alkatrészek ugyanolyan szabadon kapcsolhatók, mint

10 bármely más Alkatrész, és nincsenek külön megkötések a lehelyezésükre vonatkozóan

Egy szabályosan
megépített
Találmány

10

sem.

Hertha Ayrton

(1854-1923) Phoebe Sarah Marks, vagyis Hertha Ayrton egy pragmatikus, velejéig
angol mérnök és feltaláló volt, aki 26 matematikai osztó, villamos ív, elektróda és
sugárhajtással kapcsolatos szabadalmat mondhat magáénak. Közeli barátjához,
Marie Curie-hez hasonlóan, neki is szembesülnie kellett az intézményi
szexizmussal, és Cambridge-ben megtagadták tőle a matematikai diplomát és azt,
hogy tagja legyen a Királyi Természettudományos Társaságnak. Ám
rendíthetetlen maradt, és végül Cambridge női tagozatán, a Girtonon szerzett
végzettséget, ahol alapított egy tűzoltó csapatot, egy matematika klubot, és ő
vezette a tagozat dalkórusát is. Hertha tanulmányozta a villamos ívet, és kutatásai
nagy előrelépést hoztak a közterületek világításának terén, Ayrton légzőkészülékei
segítették a brit katonákat a mérges gáz támadások ellen az I. világháborúban, és a
fizika, a matematika és a gépészet terén elért lenyűgöző sikerei hozzájárultak
ahhoz, hogy a nőket tudományos előmenetelükben ne érje hátrányos
megkülönböztetés az Egyesült Királyságban.

Ferdinand von Zeppelin

(1838-1917) Zeppelin, akinek nemesi családfája az 1400-as évekig
vezethető vissza, a Porosz Műszaki Alakulatnál szolgált számos
háborúban. Az USÁ-ba is elutazott, hogy megfigyelőként részt vegyen a
polgárháborúban, de később önkéntesként belépett a szövetségi seregbe.
Itt repült először léghajóval, és ez olyannyira magával ragadta, hogy
életét ettől fogva a léghajóépítésnek szentelte. Zeppelin úttörő volt a
léghajók harcászati alkalmazásában Németországban, és LZ sorozata
inspirációt adott számos más sikeres alkotásnak.

Sakichi Toyoda

(1867-1930) A „Japán Feltalálók Királyaként” és a japán ipari forradalom
atyjaként ismert Sakichi Toyoda egy egyszerű ács fiaként látta meg a
napvilágot. Kifejlesztette a fából készült kézi szövőszéket, majd
megalapította a Toyoda Gyárat, és kitalált egy problémamegoldó
koncepciót, amelyet „5 Miért”-nek neveznek és a mai napig használnak. Ez
egy olyan kérdés-felelet technika, amely arra szolgál, hogy megtaláljuk a
technikai probléma gyökerét. A recesszió miatt Európába és Amerikába is
elutazott, és elképesztő potenciált látott az automatizálásban, valamint
inspirációt kapott ahhoz megalkossa leghíresebb találmányát, az elektromos
hajtású automatikus szövőgépet. Meggyőzte fiát Kiichiro-t, hogy alapítsa
meg a Toyota Motor Corporation leányvállalatot, amely jelenleg is minden
6. másodpercben legyárt egy 21. századi autót.

Kártyák Eldobása & Keverése
Mindig a kerete színének megfelelő dobópakliba dobjátok el a kártyákat. A
Húzás
Fázis elején, amennyiben a játékosok számánál kevesebb kártya van egy adott pakliban:
• Keverjétek össze a paklit és dobópakliját, és képezzetek belőlük egy új paklit.
• Ha az így keletkezett pakliban még mindig kevesebb kártya van, mint a játékosok
száma, akkor minden játékosnak
annyi ilyen színű kártyát kell eldobnia, hogy ne maradjon nála
négynél több ilyen keretű kártya
a Találmányában és a
készenlétbe helyezett Fokozó
kártyái között összesen.
• Keverjétek össze újra a paklit és a
dobópakliját.
• Fedjétek fel a pakli legfelső lapját,
hogy kialakítsatok belőle egy új
dobópaklit.
• Folytassátok a
Húzás Fázist
a szokott módon.

Versenyhatások
A Versenyhatásokat a Fokozó kártyák, az Alkatrészek és a Kihívásmezők szimbólumai jelképezik
• Ha bármikor kapsz egy Versenyhatás A csoportot, akkor azokat a hatásokat
tetszőleges sorrendben végrehajthatod, ám mindegyiket teljesítened kell, mielőtt
bármi mást tennél (azaz nem hagyhatod figyelmen kívül a nemkívánatos Versenyhatásokat).
• Időnként több Versenyhatás csoportot is láthatsz egy kártyán, egymástól perjelekkel elválasztva B . Az ilyen esetekben válassz ki egy csoportot, majd hajtsd
végre a választott csoport valamennyi Versenyhatását.
• A Fokozó kártyák kijátszásából nyert Versenyhatásokat azonnal végre kell hajtani,
függetlenül az aktuális Fázistól.

Versenyhatások Listája
Kapsz egy Kockát

/
/
Vegyél el egy megadott színű kockát
a készletből és helyezd
a saját Kockakészletedbe. A Verseny Fázis során ilyen módon kapott
kockákkal azonnal dobni kell és rögtön felhasználhatók.

Dobj el egy Kockát

/
/
Eldobhatsz egy megadott színű kockát
a Találmányod
egyik tetszőleges Kockahelyéről (a kocka értékétől függetlenül), amely
visszakerül a készletbe. Ez a kocka eldobható egy olyan Alkatrészről is,
amelyik ezt a hatást generálta. Ez az Alkatrész most ismét aktiválható
ezeknek a Kockahelyeknek a használatával.

Sérülés Elszenvedése
A Sérülésmérőd jelzi a Találmányod szerkezeti
integritását. Ha bármikor kapsz egy Sérülés
Elszenvedése Versenyhatást, akkor csökkentsd
1-gyel a Sérülésmérőd által jelzett értéket.
Amennyiben a Sérülés Elszenvedése hatására
megjelenik a
szimbólum a Sérülésmérődön,
akkor azonnal dobj el egy Alkatrészt a
Találmányodról, és állítsd -7-re a Sérülésmérődet. Ha az ilyen módon
eldobott Alkatrészek hatására a Vezetőfülkéd eldobására kényszerülnél,
akkor a Találmányod felrobban (lásd a ”Robbanás” részt a
Sérülés
Fázis leírásánál).

A Találmány Megerősítése
Minden olyan alkalommal, amikor Megerősíted a Találmányod, akkor
növeld meg 1-gyel a Sérülésmérőd által jelzett értéket. Amennyiben a
Találmányod Megerősítése hatására megjelenik egy Fogaskerék
szimbólum, akkor kapsz egy Fogaskereket a készletből, majd állítsd vissza
a Sérülésmérődet +3-ra.

Kapsz egy Fogaskereket

Azonnal mozgasd előre egy mezővel a Feltalálólapkádat a Versenypályán.
Rendezz minden Terep (
) szimbólum hatást, amelyen áthaladsz.
B

Akadálytalan Mozgás
Azonnal mozgasd előre egy mezővel a Feltalálólapkádat a Versenypályán,
figyelmen kívül hagyva minden Terep (
) szimbólumot.

Margaret E. Knight

(1838-1914) Noha Knight formálisan sohasem tanult, mégis mindig
gépek körül mozgott, és 12 éves korától kezdve szövőgyárban dolgozott,
ahol széleskörű gépészeti tapasztalatra tett szert. 1868-ban kifejlesztett
egy olyan gépet, amelyik meghajtogatta és összeragasztotta azokat a
híres papír bevásárlószatyrokat, amilyeneket manapság is használnak.
Mialatt a gépének a fémből készült változatát építette, egy Charles
Annan nevű férfi ellopta és saját neve alatt szabadalmaztatta nő ötletét.
A szabadalmi per megnyerése után Knight lett az első nő, aki
szabadalmat jegyzett be az Egyesült Államokban. Számos más
találmánya is született, többek között egy számozógép, valamint több, a
forgódugattyús és belsőégésű motorokkal kapcsolatos találmány.
Összesen 87 szabadalmat mondhatott magáénak és 1871-ben megkapta
az Angol Királyi Becsületrendet Viktória királynőtől.

A Kihívásmezők Listája

Minden alkalommal, amikor előre mozgatod a Feltalálólapkádat a
Versenypályán és egy olyan mezőre lépsz, amelyik a Terep szimbólumot (
) tartalmaz, akkor a szimbólumon feltüntetett
számú Sérülés Elszenvedése Versenyhatás történik. Amenynyiben egyszerre több Mozgást ( ) is végrehajtasz, akkor le
kell lépned az ennek megfelelő számú mezőt a Feltalálólapkáddal, és elszenveded a
sérülést minden egyes olyan Terep szimbólum után, amely ezeken a mezőkön megtalálható (nem dönthetsz úgy, hogy figyelmen kívül hagyod a nemkívánatos Mozgást).
Példa: Kapsz 3 Mozgást, és 3 mezőt lépsz a Feltalálólapkáddal. Az első mezőn,
amelyre rálépsz található egy
, a másodikon pedig egy
. 5 Sérülést kell Elszenvedned (
). Ha bármilyen okból hátrafelé mozogsz (pl. egy Fokozó kártya vagy
Kihívás mező hatására), akkor nem történik Sérülés Elszenvedése.

Ha Elfogy a Kocka

Wright Brothers

(Wilbur 1867-1912 - Orville 1871-1948) A Wright fivérek már fiatalon közös
üzleti vállalkozásba fogtak, és kihasználták azt, hogy képességeik jól
kiegészítették egymást. Orville szárnyaló fantáziája és Wilbur józan
gyakorlatiassága megállíthatatlan párossá tette őket. Egyikük sem fejezte be
a középiskolát. Néhány évig a nyomdaiparban dolgoztak, majd saját üzletet
nyitottak, ahol a maguk által gyártott kerékpárokat árulták. A Wright
Kerékpár Vállalat teremtette meg számukra az anyagi alapot ahhoz, hogy
elkezdjenek foglalkozni a repüléssel, és az ő nevükhöz fűződik az első
irányítható, motorral hajtott és a levegőnél nehezebb, saját fejlesztésű és
építésű járművel történő emberes repülés 1903. december 17-én, amely
hatalmas ugrás volt a légi utazások kora felé.

Erőmű, Newcomen Atmoszférikus Gőzgép,
Szénbánya
Ha egy kör folyamán bármikor a Feltalálólapkád egy ilyen mezőre ér,
akkor elkölthetsz egy Fogaskereket, hogy megkapd a Kapsz egy Kockát
(
) Versenyhatást. Amíg rendelkezel elköltenivaló
/
/
Fogaskerékkel, és amíg azon a mezőn tartózkodsz, addig ezt tetszőleges
alkalommal megteheted, mielőtt folytatnád a mozgásodat.

Vágány
Ha egy kör folyamán bármikor a Feltalálólapkád egy ilyen mezőre ér,
akkor eldobhatsz egy jelzett típusú kockát egy Kockakészletedből, hogy
azonnal kapj a
szimbólumok számával megegyező számú Mozgást (a
Versenypálya egyes Vágányt tartalmazó mezői Akadálytalan Mozgást
generálnak, amely figyelmen kívül hagyja a Terepet
).

Gőzpóni
Abban a ritkán előforduló esetben, ha a játékosoknak kockát kellene elvenniük a
készletből, de már elfogyott, akkor helyettesíthetik az Alkatrészek Kockahelyein lévő
kockákat Fogaskerekekkel vagy másik színű kockákkal a készletből.
• Ha a helyettesítés Fogaskerekekkel történik, akkor a kockaértéknek megfelelő
számú Fogaskerékkel kell helyettesíteni.
• Ha egy másik színű kockával történik a helyettesítés, akkor gondoskodni kell róla,
hogy a helyettesítő kocka értéke megegyezzen a levett kocka értékével.
• Az ilyen módon helyettesített kockák továbbra is a Kockahely által jelzett típusú
kockákat jelentik, és értékeik a szokásos módon csökkenthetők a Hevítés Fázisban,
valamint el is dobhatók.
• Amint lehetőség nyílik rá, akkor érdemes visszacserélni a helyettesítőket a normál
színű kockákra.

Kihívásmezők / Kihívásapkák

Azonnal kapsz egy Fogaskereket a készletből.

Mozgás

A

Terep

A Versenypálya egyes mezői Kihívásokat tartalmaznak. Ezek a mezők bizonyos feltételek teljesülése esetén különféle Versenyhatásokat generálnak. Egyes Kihívások Kihíváslapkákon találhatók, amely lapkák az előkészületek során kerülnek a játéktáblára.
• Ha egy Kihívás mező/lapka valamilyen játékelem eldobását igényli, de nem
rendelkezel a szükséges erőforrással, akkor nem válthatod ki a hozzá tartozó
Versenyhatás(oka)t.
• Amikor a Feltalálólapkádat több mezővel mozgatod előre, akkor megállhatsz a
Kihívás mezőkön, hogy út közben végrehajtsd azokat; ezután folytatnod kell a
mozgásodat.
• Visszafelé történő mozgás esetén is végrehajthatsz Kihívást.

Lise Meitner

(1878-1968) Zsidó családban született Ausztriában, Elise néven. Keresztnevét
később rövidítette le, valamint ismeretlen okokból a születési dátumát is
november 7-ről 17-re változtatta. Rádióaktivitással foglalkozó atomfizikusként
dolgozott, és ő volt az első nő, aki fizikus professzor lett a Berlini Egyetemen, ahol
a tagja lett annak a csapatnak, amelyik felfedezte a nukleáris fúziót, amely
teljesítményért kollégáját Otto Hahnt Nobel-díjjal is jutalmaztak. Az I.
világháborúban röntgensugárral kezelte a sebesült osztrák katonákat. Később a
nácik elől Svédországba menekült, ahol a Svéd Védelmi Kutatási Szervezet
Siegbahn Nobel-intézetében (FOA) és a Stockholmi Műszaki Egyetemen folytatta
tovább kutatásait. Itt saját laboratóriumot kapott, és részt vett az első svéd
nukleáris reaktor, az R1 kifejlesztésében. Meitner visszautasította a Manhattan
Tervben való részvételt, és azt mondta „Én nem leszek részese semminek, amiből
bomba készül!”

Ha egy kör folyamán bármikor a Feltalálólapkád egy ilyen mezőre ér,
akkor eldobhatsz egy jelzett típusú kockát egy Kockahelyedről, hogy kapj a
szimbólumok számával megegyező számú Fogaskereket.

Gleccser
Ha a Feltalálólapkád egy ilyen mezőre ér, akkor eldobhatsz egy jelzett
típusú kockát egy Kockakészletedből, hogy figyelmen kívül hagyj minden
Terepet
ezen a lapkán.

Ugrások
Ha a Verseny Fázist egy
szimbólumú mezőn fejezed be, akkor sajnos
nem vettél elég nagy lendületet ahhoz, hogy Ugorj, ezért a
Feltalálólapkádat vissza kell mozgatnod a Startvonal felé egészen addig,
amíg egy olyan mezőre nem érsz, amelyen nincs
szimbólum.

Közönség
Ha a Feltalálólapkád egy ilyen
mezőre ér, akkor azonnal
kapsz 5 Fogaskereket, mínusz
1 minden nem teljes szelepkapcsolatodért A a Találmányodban. Az
olyan fél-szelepek sem minősülnek
teljesnek, amelyek egy másik kártyával
érintkeznek. Amennyiben 5 vagy több nem
teljes szeleped van, akkor figyelmen kívül
hagyod a közönség ujjongását és folytatod
az utadat.
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Ferdinand von Zeppelin nem kap
Fogaskereket a közönségtől, mert 5
nem teljes szelepkapcsolattal
rendelkezik.

Nikola Tesla

(1856-1943) Thomas Edison örök riválisa, Tesla egy őrült zseni volt.
Szerbiából származott, és a halálsugarakról, a földrengés gépezetekről és
idegen lényekkel történő kommunikációkról alkotott elképzelései egyszerre
borzasztották el és nyűgözték le a tömegeket. Az ingyen elektromosság iránti
küldetéstudata megrettentette az üzletembereket, ezért folyamatosan
akadályokat gördítettek a világ tökéletesítését célzó projektjei elé. A remete
és egyszersmind showman Tesla körüli misztikus aurával legfeljebb különös
intuíciói vehették fel a versenyt; azt állította , hogy felvillannak előtte a
természet alkotásai és teoretikus szerkezetek képei, amelyeket azután
csodával határos módon képes megépíteni. Noha olyan nagyságokkal állt
kapcsolatban, mint Mark Twain és Antonín Dvořák, Tesla határozottan
kerülte az emberek társaságát, amely csak hátráltatta a tevékenységét, és
életében a legmélyebb kapcsolatot talán a vadgalambok jelentették.

A Pozíciód Megállapítása
Egyes Fokozó kártyák végrehajtásához szükséged van annak megállapítására, hogy a
Versenypályán más játékosok előtt állsz-e, vagy pedig mögöttük. Annak
megállapítására, hogy ki halad legelöl, számold meg minden egyes játékos
Felhasználólapkája és a Célvonal közötti mezőket. Amelyik játékosnak a legkevesebb
mezőt kell utaznia ahhoz, hogy áthaladjon a Célvonalon, azt kell tekinteni a legelöl álló
játékosnak.

A Győztes Nem Más, Mint...
Fontos megjegyezni, hogy pusztán az a tény, hogy a Találmányod elsőként halad át
a Célvonalon, nem feltétlenül jelenti a győzelmedet.
• Amikor egy játékos áthalad a Célvonalon A , az azt jelenti, hogy a következő
kör lesz az utolsó. Az utolsó kört is a szokásos módon kell játszani.
• Az utolsó kör után, a Találmányával a Célvonalat a legmesszebbre elhagyó
játékos a győztes!
• Döntetlen esetén a Találmányában a legtöbb Alkatrésszel rendelkező játékos
nyer.

Példa Kör
Guglielmo Marconi, Thomas Edison és Marie Curie egy háromfős játék első körét játssza. A
Húzás Fázisban mindegyikük négy kártyát húz, mindegyik keretszínűből egyet-egyet.

Húzás Fázis
Marconi először az Ion Hajtómű Alkatrészt választja ki a kezéből, és képpel lefelé fordítva
az asztalra helyezi. Amikor látja, hogy Thomas Edison és Marie Curie is kiválasztották a
kártyáikat, akkor felfedi az Alkatrészt, és hozzáilleszti a Találmányához 1 (kaphat két
Fogaskereket vagy pedig két sárga Elektromosság kockát, de abban reménykedik, hogy
Elektromosság kockákat majd szerezhet még más kártyákból is). A megmaradt kártyákat
továbbadja a tőle jobbra ülő Edisonnak, mivel a Játékirány jelző (Edison és Curie között)
jelenleg az óramutató járásával ellentétes irányt mutatja.
A következő három (Curie által továbbadott) kártya közül a Termoelemet választja ki,
amelyet hozzácsatol a Találmányához 2 , és a megmaradt két kártyát odaadja Edisonnak.
A következő két kártya közül az Időjárás Gép Fokozó kártyát választja, amelyen az van
feltüntetve, hogy a Hevítés Fázisban játszható ki. A Sérülésmérője 3 alá csúsztatva
Előkészületbe Helyezi (ahelyett, hogy eldobná egy kockáért vagy Fogaskerekekért), majd
tovább passzalja az utolsó kártyát.
Az utolsó kapott kártya a Gőzfúvóka, amelyet eldob két vörös Hevítés kockáért 4 .

• Amennyiben továbbra is döntetlenre állnak, akkor a játék holtversennyel ért
véget, és az érintettek visszavágót követelve fogaskerekeket vagdosnak
egymáshoz.

Példa Kör - folytatás

Példa Kör - folytatás

Most Marconinak van lehetősége kijátszani az Időjárás Gépet,
amelyik egy Elektromosság kockát ad neki, valamint a
Versenypálya minden
szimbólummal nem rendelkező
mezőjét
szimbólumú mezővé változtatja a kör hátralévő
részében (a kártyát emlékeztetőül a játéktábla teszi).
Utolsóként Edison játszhat ki a Fokozó kártyákat. Kijátssza a
Faraday-kalitkát, amely lehetővé tesz számára, hogy figyelmen
kívül hagyjon minden Fokozó kártya hatást ebben a körben,
beleértve az Időjárás Gépet is.

Végre kell hajtania a 2 Mozgás Versenyhatást. A Feltalálólapkáját 2 mezővel előre mozgatja a Versenypályán 1
(ha 10+ érték lenne az Elektromosság kockáin, akkor 4
Mozgást kapott volna a Ion Hajtóművéből).
Normál esetben nem szenvedett volna
2
sérülést, mivel nincs Terep szimbólum
azokon a mezőkön, amelyekre rálép.
Az Időjárás Gép azonban hozzáad 1
Terepet minden egyes mezőhöz, ame1
lyen áthalad, ezért le kell tekernie a Sérülésmérőjét 2-vel, amely így -1-en áll 2 .
Most van egy szabad Kockahelye, ezért ismét aktiválhatja a
Termoelemét az 5-ös értékű Hevítés kockával 3 , amelyik egy
Fogaskereket és egy Elektromosság kockát ad neki. Ezzel a
3
kockával 1-est dob. Ez a kocka nem biztosít elegendő energiát
ahhoz, hogy aktiválja az Indukciós Motorját (amelyhez legalább
egy 3-as kellett volna), úgy dönt tehát, hogy befejezi a Verseny
Fázisát, és visszateszi a nem használt Elektromosság kockát a
készletbe (a Fogaskereket azonban megtartja). Vele párhuzamosan a többi játékos is
befejezi a saját
Verseny Fázisát.

Verseny Fázis
Mindenki készen áll, hogy elkezdődjön a
Verseny Fázis. Marconi
dob az előtte lévő három kockával. A Hevítés kockák eredményei 5 és
2, az Elektromosság kockáé pedig 1.
Átfordítja az Izzólámpa jelzőjét A , hogy aktiválja a Feltaláló kártyáját és úgy dönt,
hogy inkább a Találmány Megerősítése Versenyhatást B választja ahelyett, hogy
Fogaskerekeket vagy egy Elektromosság kockát venne el.
Ezután aktiválja a Termoelemet a 2-es Hevítés kockával C (használhatná az 5-ös
Hevítés kockát is, de ezt később nehezebb volna eltávolítani Fogaskerekekkel),
amelyik ad neki egy Fogaskereket és egy Elektromosság kockát, amellyel azonnal dob
is. Eredményül 3-at kap D .
B
A

2

1
3

Sérülés Fázis
A Sérülésmérője a -1-en áll, ezért el kell dobnia egy Alkatrészt. Úgy határoz, hogy az
Indukciós Motorját veszíti el, amelyet a dobópakli helyett a dobozba tesz vissza, mivel ez
egy Feltaláló Alkatrész. Ezután 0-ra állítja a Sérülésmérőjét 4 . Mivel az Ion Hajtóműve
most a levegőben lóg, át kell helyeznie olyan módon, hogy összeköttetésben legyen a
Vezetőfülkéjével 5 .
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Hevítés Fázis

Marie Curie áthalad a Célvonalon, kiváltva ezzel azt,
hogy a következő kör lesz az utolsó.

Marie Curie

(1867-1934) Marie Skłodowska néven nagy szegénységben született az orosz
fennhatóság alatt álló Varsóban. Elhagyta Lengyelországot, hogy a Párizsi Egyetemen
tanuljon, és rádióaktivitással kapcsolatos kutatásait is ott kezdte el. Évekig tartó alapos
kémiai kutatómunka után felfedezte és bebizonyította a rádium és a polónium (melyet
szeretett szülőhazájáról nevezett el) létezését, és megcáfolta azt a tudományos
álláspontot, miszerint az atom az anyag legkisebb alkotóeleme. Idegengyűlölő és
szexista rágalmazások után végül két Nobel-díjat nyert, majd mindkettőt beolvasztatta
és az I. világháborúban a sajátjai támogatására ajánlotta , és ahol a fronton orvosként is
szolgált, hordozható röntgenberendezésével segítve a francia sebészeket. Curie sohasem
védette le a munkáit. Sajnos nem érhette meg, hogy lánya, Irene szintén Nobel-díjat
nyert. Az egész életén át tartó a rádióaktivitással történő kísérletezés eredményeként
Curie végül leukémiás lett. Nem ismerve a rádióaktivitás veszélyeit, állítólag
rendszeresen sugárzó izotópokat tartott a zsebeiben és az asztalfiókjában.

4

Marconi Találmányának Kockahelyein egyelőre nincsenek kockák és nincsenek Fogaskerekei sem, tehát nincs mit hevítenie a
Hevítés Fázisban. Bejelenti, hogy ki
szeretné játszani az Időjárás Gép Fokozó kártyáját. Curie és Edison szintén bejelenti,
hogy Fokozó kártyát játszanak ki a
Hevítés Fázis során. A
Játékirány jelző Edison és Curie között van, tehát elsőként
Curie (aki jelenleg az első játékos a jelzőtől az óramutató
járásával ellentétes irányban) játszhatja ki a Fokozó kártyáját.
Az Optimalizálást játssza ki, amely 2 Mozgást
biztosít
számára, mivel a
Húzás Fázisban 6 Fogaskerékre tett
szert (egy Alkatrész eldobásával, valamint a Differenciálgép
Fokozó kártya kijátszásával). Ez a cselekedete nem kerül számára Fogaskerekekbe, és
előrelép két mezőt a Versenypályán.

Thomas Edison

(1847-1931) Thomas Alva Edison, a „Menlo Park varázslója” agyafúrt
üzletember volt, akit semmi sem tántoríthatott el arról az útról, amely
végül a történelem minden idők egyik legnagyobb feltalálójává tette,
legyen szó kényszerű és veszélyes röntgen kísérletekről, vagy egy cirkuszi
elefánt elektromos árammal történő megölésére a nyílt utcán csak azért,
hogy ellehetetlenítse riválisát, Nikola Teslát. Neki tulajdonítják azt a
mondást, hogy „Sikeresen felfedeztem 1000 módot arra, hogy hogyan NE
készítsünk izzólámpát.” A jobbára otthonoktatásban részesült Edison ifjú
éveiben újságot és cukorkát árult a Michigan vasútvonalakon, majd kezdő
távírdász lett belőle, miután megmentette egy állomásfőnök fiának életét.
Élete folyamán több mint 1000 szabadalmat jegyzett be. Noha gyermekkora óta hallássérült volt, Edison zsenialitásának és üzleti vénájának köszönhetően ma a világ egyik legismertebb feltalálójaként tartjuk számon.

A Fogaskereket arra használja, hogy hozzáadjon +1-et ehhez
az Elektromosság kockához, melynek értéke így 4-re növekszik. Ezután aktiválja az Ion Hajtóművét ezzel az
Elektromosság kockával, valamint az 1-es Elektromosság
kockával, és így három Versenyhatáshoz E jut (melyek
mindegyikét végre kell hajtania): 2 x Mozgás és 1 x Dobj el
egy Kockát.
Úgy dönt, hogy a Dobj el egy Kockát Versenyhatást rendezi
először, levéve a Hevítés kockát a Termoeleméről. A
Termoelem mostantól ismét használható F .

E

F

Guglielmo Marconi

(1874-1937) A nemesi családból származó Marconi érzékeny
személyisége csapongó, szenvedélyes és erősen lojális érzületű férfit
takart, aki elszántan próbálta bizonyítani nemzetének
felsőbbrendűségét. Heinrich Hertz és Nikola Tesla munkáira építve,
Marconi úttörője volt a nagytávolságú rádiótávírásnak. Sokak szerint az
ő nevéhez kötődik a rádió kifejlesztése, mert 1901-ben elsőként ő
küldött vezeték nélküli jeleket az Atlanti-óceánon át. Karl Ferdinand
Braunnal megosztva kapott Nobel-díjat, jelölték a Királyi Viktória
Lovagrend Nagykeresztjére, és az Itáliai Királyság őrgrófi címét is
elnyerte. Később csatlakozott az olasz fasiszta párthoz.

A Kör Vége

5

A kör vége előtt Marconi, Edison és Curie átfordítja a saját Izzólámpa jelzőjét a „Be”
oldalára 6 . Marconi átfordítja a Játékirány jelzőt az óramutató járásával megegyező
irányt mutató oldalára. Az új kör a
Húzás Fázissal veszi kezdetét. Ha Marconi
használni szeretné az Ion Hajtóművét vagy a Termoelemét a következő
Verseny
Fázisban, akkor eldobhat kártyákat a
Húzás Fázisban, hogy Fogaskerekekhez jusson,
majd a
Hevítés Fázisban 1 alá csökkentheti az Ion Hajtóművön lévő kockák értékét, és
eldobhatja őket.

George W. Carver

(1861-1943) Rabszolgaként született, de a polgárháborúban szabadságot
nyert. Már fiatalon elhagyta Missourit, és eltökélte, hogy tanulni fog, hogy
tudásával jobbá tegye a világot. 47 évig kutatott és oktatott az
alulfinanszírozott Tuskegee Intézetben, ahol azt is megtanulta, hogy miként
lehet boldogulni minimális erőforrásokból. Mogyoróolajból és
édesburgonyából termékek tucatjait kísérletezte ki, fejlett gazdálkodási
technológiákat alkalmazott, és elvetette a géntechnológia csíráit. Carver
végtelenül optimista, türelmes és barátságos volt. A Time Magazine „Fekete
Leonardonak” nevezte. A sírfelirata így szól: „Gazdag és híres lehetett volna,
ám egyik sem érdekelte, boldogságot és megbecsülést a világnak nyújtott
segítségben lelt.”

Összefoglaló - részletek végett lapozd fel a szabálykönyvet
A Kör Fázisai
Húzás Fázis
Alkatrészeket adsz a Találmányodhoz /
kockákat kapsz / Fogaskerekeket kapsz /
Készenlétbe Helyezed a Fokozó kártyákat.
• Építés: csatold az Alkatrészt a
Találmányodhoz.
• Energia Termelés: Megkapod a kártya jobb
felső sarkában feltüntetett kockákat.
• Fogaskerekek Elvétele: Megkapod a
készletből a kártya jobb felső sarkában
feltüntetett Fogaskerekeket.
• Fokozó Készenlétbe Helyezése: Fokozó
kártyát kapsz és a Sérülésmérőd alá
becsúsztatva készenlétbe helyezed azt.

Hevítés Fázis
Fogaskerekeket költesz arra, hogy csökkentsd
az Alkatrészeid Kockahelyein lévő kockák
értékeit.

Verseny Fázis
Dobja a Kockakészletedben lévő kockákkal,
majd aktiváld az Alkatrészeidet.

Sérülés Fázis
Ha a Sérülésmérőd 0 alá kerül, akkor
Alkatrészeket dobsz el.

A Kör Vége
Miután teljesítettétek a mind a négy Fázist, hajtsátok végre
a Kör Végi teendőket; majd a
Húzás Fázissal új kör
kezdődik.

Terep

Versenyhatások
Kapsz egy Kockát
Vegyél el egy meghatározott színű kockát
/
/

Dobj el egy Kockát

Dobj el egy meghatározott színű kockát
a Találmányodhoz egyik
/
/
Kockahelyéről.

Sérülés Elszenvedése
Csökkentsd 1-gyel a Sérülésmérőd értékét.

A Találmány Megerősítése
Növeld 1-gyel a Sérülésmérőd értékét.

Kapsz egy Fogaskereket
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Szénbánya, Erőmű,
Newcomen Atmoszférikus
Gőzgép
Költs el egy Fogaskereket, hogy megkapd a
jelzett kockát (
/
/ ).

Vágány
Dobd el a jelzett kockát a Kockakészletedből,
hogy azonnal kapj Mozgást.

Gőzpóni
Dobd el a jelzett kockát, hogy Fogaskereket
kapj.

Gleccser

Vegyél el egy Fogaskereket a készletből.

Dobd el a jelzett kockát, hogy figyelmen kívül
hagyd a lapka Terepét.

Mozgás

Ugrások

Lép előre egy mezőt.

Ha a Verseny Fázist itt fejezed be, akkor
mozogj vissza addig, amíg egy olyan mezőre
nem érsz, amelyen nincs
szimbólum.

Akadálytalan Mozgás
Lép előre egy mezőt figyelmen kívül hagyva a
szimólumot.

Közönség
Kapsz 5 Fogaskereket, mínusz 1 minden nem
teljes szelepkapcsolatodért a Találmányodban.

Készítők
A csodálatos grafika: David Forest és Lina Cossette
(mrcuddington.com).
Fejlesztette: Orin Bishop, Joseph McDaid, Paul
Saxberg, Tom Sarsons, James Baron és Gavan Brown.

Minden alkalommal, amikor a
Feltalálólapkád előre lép a
Versenypályán és Terep
szimbólumot (
) tartalmazó
mezőre érsz, akkor hajts végre a szimbólum által jelzett
számú Sérülés Elszenvedése Versenyhatást.

Kihívásmezők / Kihíváslapkák

A szabálykönyvet szerkesztette: Jason Sallay, Jeff
Schroeder, Jasen Robillard, Chris Ewington, Alan
Stroud, Matt Pritchard, Ian Stickland, Dan Hull, Carles
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