Submarine – a tengeralattjáró
Leo Colovini játéka.
2-5 játékosnak
Játékidő 45 perc
A játékosok azért versenyeznek, hogy a legtöbb kincset hozzák a felszínre Atlantisz elveszett városából. Jó tervezés kell a víz alatti navigációhoz. Célod hogy gyorsabban begyűjtsd a kincseket mint ellenfeleid. A kaland, és
a látvány megéri az erőfeszítést!
A doboz tartalma:

A játék kezdete:
•
•

•
•

Helyezd a játéktáblát az asztal közepére.
Véletlenszerűen helyezd el a 60 kincset, a következőképpen: A legfelső sor üresen marad, az első sor
minden mezőjébe tegyél 1 kincset, a második sor minden mezőjére tegyél 2 kincset és így tovább, a
negyedik sor minden mezőjére 4 kincs kerül. Képpel felfelé helyezzük őket a táblára, ahogy az első oldalon található ábra is mutatja.
Minden játékos választ egy színt, megkapja a kincses hajót, és a színének megfelelő kincsestáblát.
A játékosok a maguk elé helyezik a kincsestáblájukat, hogy mindenki láthassa.

A játékosok számától függően, ezután minden játékos a következőket kapja:
2 játékos
15 kártya
5 tengeralattjáró
1 joker
1 kincsestábla

3 játékos
15 kártya
5 tengeralattjáró
1 joker
1 kincsestábla

4 játékos
13 kártya
4 tengeralattjáró
1 joker
1 kincsestábla

5 játékos
12 kártya
3 tengeralattjáró
1 joker
1 kincsestábla

Keverd meg a paklit és minden játékosnak oszd ki a megfelelő számú kártyát. Minden játékosnak add oda a
választott színéből a megfelelő számú tengeralattjárót és az 1 jokert. A játékosok nem nézhetik meg a kapott
kártyákat, azokat képpel lefelé maguk elé teszik, majd mindenki húz 3 lapot. Ezeket megnézhetik. A jokerét
minden játékos tegye a kincsestáblája mellé.
A nem használt kártyákat, jokereket, kincses hajókat, és kincsestáblákat tedd vissza a dobozba.
Minden játékos megpróbál a kincsestábláján összegyűjteni 12 különböző kincset. Aki elsőként összegyűjti
mindet, az nyer. Ha a játék azelőtt fejeződik be, hogy bárkinek sikerül összegyűjteni a 12 különböző kincset,
akkor az nyer, akinek több kincse van. Az összegyűjtött kincsek színe nem játszik szerepet a győztes megállapításában.
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Válasszatok egy kezdő játékost. Ő kezd, és a többiek az óramutató járásával megegyezően következnek. Ebben
a sorrendben, minden játékos lehelyez egy tengeralattjárót, aztán még egyet, amíg mindet le nem helyezték. A
tengeralattjárókat a második sor bármelyik mezőjébe lehet tenni, egy mezőben bármennyi és bármilyen színű
tengeralattjáró tartózkodhat. A kincses hajóját minden játékos tegye a legfelső sor bal szélső mezőjébe, ez a
kezdőpozíció. Kezdődhet a játék.
A játékos egy köre:
A kezdő játékossal kezdve, az óramutató járásával egyező irányba minden játékos a következő két akcióval
rendelkezik:
1. mozgatja a kincses hajóját
2. végrehajtja a tengeralattjáró akciókat
1. A kincses hajó mozgatása:
A kincses hajónak mindig a felszínen (a legfelső sorban) kell tartózkodnia. Mindig az első sor bal szélső mezőjében kezdenek, és jobbra mozognak, egészen addig, amíg le nem lépnek a tábla jobb oldalán. Minden körben, a
játékosnak mozgatnia kell a kincses hajóját előre legalább egy oszloppal, de mozgathatja akár többel is. Csak
olyan mezőn állhat meg, amelyik alatt ugyanabban az oszlopban legalább egy saját tengeralattjáró is tartózkodik.
Előbb-utóbb a hajó ki fog érni a tábla jobb szélére. Amikor lelépsz a tábláról, onnantól kezdve az ott várakozik,
kör-kör után, egészen addig, amíg az összes többi hajó szintén le nem lép a pályáról.
Minden körben, amíg a hajó várakozik, a játékos nem hajthat végre semmilyen tengeralattjárót érintő cselekedetet a körében. De lecserélhet egy kártyát a kezéből (bővebben később).
Miután az utolsó játékos is lelépett a hajójával a tábláról, minden játékos visszarakja a hajóját a tábla bal szélső mezőjére és a játék folytatódik a következő játékossal, aki megint mozgatja a hajóját, illetve végrehajt tengeralattjárót érintő akciókat.
2. Tengeralattjáró akciók:
Csak olyan tengeralattjárók hajthatnak végre akciókat, amelyek a kincses hajóval megegyező oszlopban tartózkodnak. Egy tengeralattjáró:
•
•

Mozoghat, vagy
Kincseket gyűjthet, de nem mind a kettőt.

A játékos minden tengeralattjárója ebben az oszlopban végrehajthat egy akciót, függetlenül attól, hogy melyik
sorban tartózkodik. A játékosnak legalább egy tengeralattjárójával végre kell hajtania egy akciót. Hogyha nem
tud kincset begyűjteni, akkor mozognia kell legalább egy tengeralattjáróval.
Mozgás a tengeralattjáróval:
Hogyha a játékos tengeralattjárót mozgat, az adott sor, vagy a felette ill. alatta lévő sor bármelyik mezőjére
léphet, ha az lehetséges.
Példa 1: A fehér játékos mozgathatja a 2. sorban levő
tengeralattjáróját a 2. vagy a 3. sor bármelyik mezőjére. Nem mozoghat az első sorba, a tengeralattjárók
nem jöhetnek a felszínre. A negyedik sorban levő tengeralattjáróját szintén mozgathatja a 3. 4. vagy az 5.
sor bármelyik mezőjébe. A másik három tengeralattjáróját nem mozgathatja, mert nincsenek a kincses hajó
oszlopában.
Kincsek begyűjtése:
Hogyha a játékos kincsgyűjtésre akarja használni a
tengeralattjárót mozgás helyett, akkor ezt megteheti.
Ahhoz, hogy begyűjtse a kincset, a tengeralattjárónak
a kinccsel egyező mezőben kell lennie, a kincses hajónak az adott oszlop tetején kell lennie és:
•
•

Minden egyes begyűjtött kincsért, fizetnie kell egy kártyát a kezéből, aminek a háttere megegyezik a
kincs színével. Ez a kártya játékon kívülre kerül.
Minden egyes begyűjtött kincsért a játékosnak adnia kell a saját paklijából egy lapot, minden egyes
tengeralattjáró tulajdonosának amelyik ugyanabban az oszlopban azonos vagy bármelyik felette levő
sorban van. A tartalékából az ellenfél tartalékába helyezi megtekintés nélkül.
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Példa 2: A lila játékos begyűjti mindkét kincset a 4.
sorból. Ahhoz, hogy ezt megtegye, el kell dobnia két
lapot a kezéből a begyűjtött kincseknek megfelelő
színekből (piros, sárga). Ezen kívül, adnia kell még két
ellenfelének is lapokat a vele egy mezőben vagy a
felette levő mezőkben tartózkodó tengeralattjárók
után. Tehát a barna játékosnak van tengeralattjárója
ugyanabban a mezőben és egy feljebb levő mezőben
is, így kap 4 lapot (2 kincs, 2 tengeralattjáró) a lila
tartalékából a saját tartalékába. A fehér két lapot kap
az ugyanebben az oszlopban magasabb sorban levő
tengeralattjárója miatt. A barna nem kap lapot a lejjebb levő sorban tartózkodó tengeralattjárója után.

Az a játékos, akinek kevesebb mint 3 kártya van a kezében, azonnal felhúzhatja a kapott kártyákat a tartalékából, hogy 3-ra egészítse ki a kezét. Hogyha a játékos, aki a kincset begyűjti, nem rendelkezik elég kártyával a
tartalékában, hogy odaadja az ellenfelének/ellenfeleinek, akkor használhatja a kezében lévő lapjait is. Ha nincsen elég kártyája, nem gyűjtheti be a kincseket (kivétel joker).
A játékos a begyűjtött kincset a kincsestáblája megfelelő helyére teszi. Hogyha már van kincs azon a helyen,
akkor a lap mellé helyezi. A későbbi körökben ez a kincs jokerként funkcionál.
A tengeralattjáró akciók befejezése: hogyha a játékos teljesítette a tengeralattjáró akcióját, addig húz kártyát a tartalékából, hogy három lap legyen a kezében. Hogyha nincsen már elég kártyája, annyit húz, amennyit
tud, és kevesebb kártyával játszik.
3. Jokerek használata:
A játékosok használhatják a jokereiket (azt amelyiket a játék elején kaptak, vagy bármelyik duplakincset amit
összegyűjtöttek) ahelyett, hogy kártyákat használnának a kincsek begyűjtésére. Hogyha egy játékos jokert
használ, a joker színének nem kell megegyezőnek lennie a begyűjtött kincsével.
Amikor jokerrel gyűjtesz be kincset, szokás szerint a megfelelő pozícióban kell lennie a tengeralattjáródnak és a
kincses hajódnak. Cseréld ki bármelyik jokeredet a begyűjtendő kincsre és kész.
Ezt a jokert, később bármely játékos, akár te magad is, újra begyűjtheti a szokásos módon.
A jokereket sosem szabad egy játékos kincsestáblájára tenni.
4. Kincseshajó a táblán kívül:
Amikor egy játékos kincseshajója a tábla mellett várakozik, nem hajthat végre se tengeralattjáró, se kincseshajó akciókat.
Ebben az esetben viszont cserélhet kártyát a kezéből. 1 lapot letehet a paklija aljára és felhúzhatja a legfelső lapot a kezébe.
5. A játék vége, és a nyertes:
A játéknak azonnal vége van, ha:
•

az egyik játékos kitöltötte kincsestáblája mind a 12 mezőjét kinccsel. Tehát, ha összegyűjtötte az öszszes kincsfajtát, megnyerte a játékot!

Vagy
•

ha egy játékos begyűjti egy oszlop utolsó kincsét is. A jokerek itt nem számítanak, így egy csak jokerekből álló oszlop üresnek számít.

•

Ha senkinek nem maradt kártyája, sem a kezében, sem a paklijában.

Az utóbbi két esetben a győztes az, akinek a legtöbb kincse van.
Ha a játékosoknak ugyanannyi kincsük van, a legtöbb jokerrel rendelkező nyer. Ha ez sem dönt, akkor az, akinek több kártyája maradt.
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