David E. Witcher játéka
Egy játék a gyors kenukról és a gyümölcsöktől roskadozó szigetekről.
2-4 játékos részére, 13 éves kortól. Játékidő kb. 45 perc.

Tartozékok
A Tahiti játék a következőket tartalmazza:
-

1 Haumea-figura
80 Terménykocka (16 mind az 5 típusból)
4 Kenu
4 Játékostábla
1 kétoldalas Indulósziget
18 Szigetlapka
3 Vízlapka
7 Kedvencétel-lapka (4 db 4 játékos esetén és 3 db 2 illetve 3 játékos esetére)
18 Kimerülésjelző
1 húzózsák

A szigeted virágzik és béke honol rajta. Olyannyira virágzik, hogy a törzsed nagyobbra nőtt, mint
amekkorát a sziget el tudna tartani. Szerencsére békés nép lévén nem kell háborúba bonyolódnod,
csak előkészíted a Wa’a-kat (egy tengerikenu-típus) a halászatra, és a termények begyűjtésére a
környező szigetekről. Haumea, a termékenység istennője megáldotta e szigeteket, így telis-tele
vannak gyümölcsökkel, zöldségekkel és különféle fűszerekkel. A falubeliek versenyre kelnek, hogy ki
tudja a legjobb terményeket elhozni a szigetre. Meg tudod nyerni a versenyt az idővel és a tengerrel?
Te leszel a legjobb gyűjtögető?

A játék célja
Mint néped bátor mata-iapo-ja, vagyis a vezető helyettese azt a feladatot kaptad, hogy fedezd fel a
környező szigeteket, és a lehető legtöbb terményt és halat gyűjtsd össze. A falu elismerését
dicsőségpontok formájában tudod kivívni magadnak, ehhez egyszerre kell minél több és minél
változatosabb terményeket gyűjtened. Ezen felül jutalompontokat kapsz a sziget kedvenc étkeinek
begyűjtéséért is.

A játék előkészítése
Tegyétek az Indulószigetet az asztal közepére az ábra szerint! Az Indulósziget-lapka kétoldalas. Az
egyik oldal 2 vagy 4 játékos esetén használatos, a másik 3 játékosnál.
Tegyétek a vízlapkákat az Indulósziget olyan oldalaihoz, amiken nincsen korallzátony!
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Keressétek meg a Kezdőlapkákat és tegyétek az
indulósziget mellé az ábra alapján (a Kezdőlapkákon
pillangószimbólum található)! 2 és 4 játékos esetén
a „tömörebb” pillangót ábrázoló lapkákat
használjátok, 3 játékosnál a „nyurgábbat”.
Tegyétek a Haumea-figurát az indulószigetre, és a
töltsétek fel terményekkel a kezdőlapkákat!
Keverjétek meg a megmaradt lapkákat és tegyétek
őket két oszlopba arccal felfelé! Három játékos
esetén az egyik oszlop eggyel több lapkát fog
tartalmazni, mint a másik.
Megjegyzés: Tapasztalt játékosok véletlenszerűen
választott lapkákkal is kezdhetik a játékot!
Keverjétek meg a Kimerülésjelzőket és tegyétek őket a
tábla mellé arccal lefelé!
Minden játékos választ magának egy színt és maga elé
teszi az ehhez tartozó játékostáblát! A kenuját az
Indulószigetre helyezi.
Vegyétek elő a játékosok számának megfelelő
Kedvencétel-lapkát! (a játékosok száma a lapkákon fel
van tüntetve) Keverjétek meg őket és adjatok minden
játosnak egyet!
Megjegyzés: a Kedvencétel-lapkákat kezeljétek titkosan
a játék folyamán. A lapkán szereplő ételeket szereti a
legjobban a családod. Bónuszpontokat szerezhetsz, ha
többet gyűjtesz ezekből, mint a többi játékos.
A játékosok száma alapján néhány kocka kikerül a játékból:
-

4 játékos esetén használjátok az összes kockát!
3 játékos esetén minden színből vegyetek ki 2 kockát!
2 játékos esetén minden színből vegyetek ki 4 kockát!

A megmaradt kockákat tegyétek a zsákba és keverjétek meg alaposan!
Az a játékos kezdi a játékot, aki legutoljára ült kenuban. Jegyezzétek meg, hogy ki kezdte a játékot,
mert a játékban mindenkinek ugyanannyi köre lesz majd.
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A szigetlapkák
Minden egyes lapkán egy sziget található, aminek két oldalán veszélyes zátonyok
vannak. Ezeken a zátonyokon kockázatos kenuval átkelni, mivel könnyen
elveszítheted a drága a rakományod egy részét.
Minden szigeten található két terményhely. Ezek határozzák meg, hogy mi terem a
szigeten.

A Játékostáblák
A játékostábla két részből áll össze:
A kenu
Az elsőn a kenud látható. Minden kenuban hat
hely van evezősök és a rakomány számára. Az
egyik helyen fixen egy evezős van, itt nem
szállíthatsz rakományt. Két helyen nincs evezős,
ezeket a helyeket csak rakomány szállítására
használhatod. A maradék három helyen átlátszó
evezősök vannak, ezeket a helyeket evezésre és
rakomány szállítására is használhatod. A
rakománnyal le nem takart evezősök száma mutatja meg, hogy hány akcióra van lehetőséged az
adott körben.
A kenudon maximum 5 terményt szállíthatsz egyszerre. A kenu feltöltését mindig a két üres hellyel
kezdd, és csak ezután kezdd el letakarni az evezősöket. Minden egyes letakart evezőssel csökken az
egy körben végrehajtható akcióid száma.
A betakarítási táblázat
A betakarítási táblázatra teszed azokat a terményeket, amiket sikerült a kenuddal az Indulószigetre
hazaszállítanod. Minden egyes terménytípusnak saját sora van. Minden egyes helyre egy terményt
kell tenni a megadott típusból. A táblázat oszlopainak tetején a teljes szettekért (minden típusú
terményből egy) járó pontok száma látható.

A játék menete
A játék körökből áll. Minden egyes körben minden játékosra sor kerül az óramutató járásának
megegyező sorrendben.
Minden játékos köre négy fázisból épül föl:
1.
2.
3.
4.

Felfedezőfázis (Ha elfogytak a szigetlapkák, ki kell hagyni ezt a fázist!)
Haumea áldása fázis
Akciófázis
Kimerülésfázis (Ez a fázis csak onnantól szükséges, amikor már elfogytak a szigetlapkák)
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A Felfedezőfázis
Ebben a fázisban Haumea istennő megmutatja az utat a termékeny szigetekhez. A fázis alatt
mozgathatod Haumea-figurát és új szigetlapkát kell letenned.
Haumea mozgatása
A Haumea-figurát mindig a tábla szélének irányába kell mozgatni!
-

Ha a Haumea-figura nincs valamelyik szélen lévő lapkán, akkor kötelező mozgatnod!
Ha a Haumea-figura valamelyik szélen lévő lapkán van, akkor mozgathatod, ha akarod, de
nem kötelező!

A figurát bármelyik irányba egy mezővel arrébb mozgathatod. A figurának a mozgatás után a tábla
szélén kell lennie!
A korallzátonyok nincsenek hatással a figura mozgatására.
Új szigetlapka lerakása
Miután mozgattad a figurát (vagy úgy döntöttél, hogy nem mozgatod) kötelező egy Szigetlapkát
leraknod! Húzz egy lapkát a két kupac egyikének tetejéről és illeszd a meglévő szigetekhez!
Két szabályt kell betartanod a lapka lerakásánál:
1. Az új lapkának a Haumea-figurával szomszédosnak kell lennie!
2. Az új lapkának legalább két meglévő lapkához kell illeszkednie!
A lapkát tetszésed szerint forgathatod!
Fontos: amikor az utolsó lapkát teszitek le az asztalra Haumea istennő elhagyja a szigeteket, mivel a
közeleg a tél. Szedjétek le a figurát a tábláról, és az ezutáni
körökben hagyjátok ki a Felfedezőfázist, hiszen már nincsenek
lapkák, amiket le kéne tenni!
Amint az istennő elhagyta a táblát a növekedési időszaknak vége,
ideje felkészülnötök a játék végére.
Példa: Pautea a kezdőjátékos. Kötelező mozgatnia a figurát,
mivel az éppen nincs a tábla szélén. Úgy dönt, hogy egy mezővel
lejjebb mozgatja azt. Ezután húz egy szigetlapkát, majd tetszés
szerint elforgatva lehelyezi azt a táblára a Haumea figura melletti
helyek egyikére.

Haumea áldása fázis
Ebben a fázisban új terményeket kell húzni a zsákbók, majd el kell helyezni őket a szigeteken, ha
lehetséges.
Ha Haumea még játékban van, akkor 3 terményt kell húzni zsákból. Ha Haumea már elhagyta a táblát
(mivel minden szigetlapka a helyére került már), akkor csak 2 terményt kell húzni!
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Ha a kihúzott terményeknek megfelelő üres hely van valamelyik szigeten, amelyiken még nincs
Kimerülésjelző, akkor a terményt le kell helyezni a szigetre. Ha több ilyen hely is van, akkor a körön
lévő játékos döntheti el, hogy hova kerüljön a kihúzott termény.
Fontos: soha ne tegyetek terményt olyan szigetre, amin Kimerülésjelző van (Lásd Kimerülésfázis)!
Minden olyan kockát, amit nem tudtatok letenni a táblára (mert nem volt szabadon olyan hely, vagy
Kimerülésjelző volt rajta) tegyetek vissza a húzózsákba.
Példa: Miután letette a szigetlapkát, Pautea húz három terményt: 1 banánt, 1 fűszert és 1 halat. A
banánnak van egy üres hely azon a lapkán, amit éppen most tett le, így le kell azt oda tennie (mivel
máshol nincs banánnak szabad hely, nem választhat, hogy hova kerüljön). A másik két terménynek
viszont nincs helye a táblán, így azok visszakerülnek a zsákba.

Akciófázis
Ebben a fázisban lehetőséged lesz mozgatni a kenudat, terményt begyűjteni, illetve kipakolni azt az
Indulószigetre.
A Játékostábládon a kenuról tudod leolvasni, hogy hány akciót hajtatsz végre a körödben. A kenuban
evezősök ülnek. Minden olyan evezős, aki nincs letakarva terménnyel 1 akcióra ad lehetőséget ebben
a fázisban. Ahogy a köröd alatt ki-, illetve bepakolsz a kenuba, úgy változik a körben végrehajtható
akcióid száma. Egy akcióra minden körödben lehetőséged van. Maximum 4 akciód lehet egy körben.
Ha bármikor a körödben a le nem takart kenusaid száma egyenlő vagy kisebb, mint a körben addig
végrehajtott akcióid száma, akkor az akciófázisodnak vége és következik a Kimerülésfázis.
Példa: Teva 3 terményt rakott eddig a kenujába, így van még 3 le
nem takart evezőse, azaz 3 akciója lehet a körében. Először az
újonnan lerakott szigetre mozog, ahol betakarít egy terményt. Ez
már a negyedik terménye, így le kell takarnia még egy evezősét.
Jelen helyzetben 2 le nem takart evezőse van, és már 2 akciót végre is hajtott a körében. Ezért az
akciófázisának vége.
A következő körben Teva az Indulószigethez mozog (1. akció). Ezután kipakolja a terményeket a
szigeten (2. akció). Így most 4 szabad evezőse van, tehát van még 2 akciója.
Az akciók
Négyféle akció közül választhatsz:
1.
2.
3.
4.

Evezés
Termények betakarítása
Halászat
Termények kipakolása

Evezés
Egy akció felhasználásával bármely szomszédos lapkára mozgathatod a kenudat.
A zátonyokon való átkelés nem kerül plusz akcióba, viszont elveszítheted valamelyik rakományodat.
Minden alkalommal, amikor átkelsz egy zátonyon, húzz a zsákból egy terményt! Ha egy lépéssel
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egyszerre két zátonyon hajózol keresztül, akkor két terményt kell húznod! Ha bármelyik kihúzott
kocka megegyezik a hajódon lévő valamelyik terménnyel, akkor azt a terményt elvesztetted és vissza
kell tenned a zsákba.
Ezután minden kihúzott kocka visszakerül a zsákba.
Ha nincs rakomány a kenudon, akkor természetesen kihagyhatod ezt a lépést, hiszen nincs mit
elvesztened.
Példa: Puatea a kenujával egy duplazátonyon
készül átkelni. Két rakomány van a hajóján: 1
kókusz és 1 banán.
Mivel duplazátonyon kel át 2 terményt kell
húznia a zsákból.
Sajnos nincs szerencséje. 1 banánt és 1 fűszert
húz. Mivel van egy banán a kenujában, elveszti
azt és vissza kell azt tennie a zsákba. A kihúzott
két termény szintén visszakerül a zsákba.
Termények betakarítása
1 akcióért cserébe 1 terményt betakaríthatsz és betehetsz a hajódba arról a szigetről, amin a kenud
éppen áll.
Példa: Teva egy olyan szigetre érkezett, amin 2
termény van: egy banán és egy fűszer. Már van
2 termény a kenujában: 1 fűszer és 1 kókusz. Be
szeretné tenni a fűszert a hajójába, azonban ezt
nem teheti – csak akkor tehetné, ha nem lenne
fűszer ott, vagy csak az lenne és semmi más. Így
csak a banánt tudja betakarítani. Mivel mindkét
rakhelye foglalt, így az egyik evezősét letakarva, tudja csak bepakolni a banánt.
A rakomány bepakolása
Bármikor, amikor terményt szeretnél betenni a kenudba - akár betakarítás akár halászat nyomán - a
következő 3 megkötést kell mindig betartanod:
1. Sose lehet 5-nél több termény a hajódban!
2. Bármennyi azonos típusú terményt betehetsz a kenudba, de ilyenkor csak ilyen termény
lehet a hajón, semmi más!
3. Ha egynél többféle típusú termény van a hajódon, akkor minden típusból csak egy lehet.
Nem dobhatsz ki terményt a kenuból azért, hogy valami mást be tudj ezáltal pakolni!
Halászat
Egy akcióért megpróbálhatsz halat fogni, de csak akkor, ha éppen nem az Indulószigetnél tartózkodsz.
A halászathoz húzz 2 kockát a zsákból. Ha egy vagy több hal ezek közül (fehér), akkor megtarthatsz 1
halat, és beteheted a kenudba.
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Ha a következő akciód is halászat, akkor ne tedd még vissza a megmaradt kockákat a zsákba, hanem
a maradékból folytasd a húzást! Amikor végeztél a halászattal tedd vissza az összes kockákat a
zsákba!
Példa: Vairea úgy dönt, hogy halászni megy.
Elkölt 1 akciót és húz 2 kockát a zsákból, de
sajnos egy se hal közülük. Úgy dönt, hogy
folytatja a halászatot, és elkölt erre még 1
akciót. Az előbb kihúzott 2 kockát félreteszi, és
húz még 2 kockát a zsákból. Ezúttal az egyik
egy hal, azaz fehér kocka. Boldogan pakolja be
a halat a kenuba, és teszi vissza a másik 3
kockát a zsákba.
Miután Haumea istennő elhagyja a játékot, némely sziget nagy halrajokat vonz magához, és így kiváló
halászhellyé válik. Ha olyan helyen halászol, ahol halas Kimerülésjelző van, akkor 2 helyett 3 kockát
húzhatsz a zsákból. Viszont továbbra is 1 egy halat tarthatsz sikeres halászat esetén.
Termények kipakolása
Amikor a kenud az Indulószigeten tartózkodik, egy akcióért minden terményedet kipakolhatod. A
sziget tele van lelkes lakókkal, akik segítenek a pakolásban.
Szedd le az összes terményt a kenudról, és tedd őket Játékostábládon található Betakarítási táblázat
megfelelő sorára. A sorok feltöltését bal oldalról kezdd! Minden mezőn egy kocka lehet.
Maximum 9 darabot gyűjthetsz egy terményből, ha ennél többet gyűjtenél, akkor a plusz kockák
kikerülnek a játékból.
Példa: Temanava-nak sikerült eljutnia az
Indulószigetre az igencsak telepakolt kenujával.
Négy termény van nála: banán, kókusz, fűszer
és hal. Egy akcióért cserébe kipakolja a hajóját,
minden terménykockát a típusának megfelelő
sorba tesz a Betakarítási táblázaton.

Kimerülésfázis
Hagyjátok ki ezt a fázist, amíg a Haumea-figura játékban van!
Miután Haumea elhagyja a játékot, a szigeteken elkezd fogyni a termés. Ebben a fázisban meg kell
vizsgálni, hogy van-e olyan sziget, amin nincsen semmilyen terménykocka. Ha van ilyen, akkor egy
véletlenszerűen felhúzott Kimerülésjelzőt kell rátenni. Ha több is van, akkor a soron lévő játékos
dönti el, hogy melyik szigetre kerül a jelző.
Azok szigetek, amiken Kimerülésjelző van, már nem teremnek többet a játékban.
Olyan szigetre is lehet Kimerülésjelzőt tenni, amin éppen egy kenu tartózkodik, csak az a fontos, hogy
a szigeten ne legyen termény.
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Megjegyzés: Némely Kimerülésjelzőn egy hal van. Ezeken a területeken jobban lehet halászni a
kimerülés után. (Lásd Halászat)
Példa: Marania a köre végén átnézi a
szigeteket, és kettő olyat talál, amin már nincs
terménykocka. Mivel még szeretne banánt
betakarítani, így arra a szigetre teszi a
kimerülésjelzőt, amelyiken nem terem banán.
Amikor befejezted a Kimerülésfázist, akkor a
körödnek vége és a következő játékos megkezdheti a saját körét.

Az idény vége
Amikor már csak négy olyan sziget marad, amin nincsen Kimerülésjelző (nem számolva az
Indulószigetet), az idény végéhez érünk. Az, hogy a megmaradt négy szigeten, vannak-e még
termények, nem érdekes.
Fejezzétek még be ezt a kört úgy, hogy az eredetileg utolsónak sorra kerülő játékos még egyszer
jöhessen! Így mindenkinek ugyanannyi körre volt lehetősége a játékban. Ezután a játéknak vége.
Minden játékos kirakhatja a kenujában lévő terményeket a Betakarítási táblázatára anélkül, hogy
visszavitte volna azokat az Indulószigetre.

Végső értékelés
A következőkért jár győzelmi pont.
-

-

Termények: Minden egyes terménytípusért annyi pontot kapsz, mint amennyi a legkisebb
szabadon hagyott pont az adott termény sorában.
Kedvenc étel: Ha a nálad lévő, eddig titkosan kezelt Kedvenc ételből te gyűjtötted a
legtöbbet, akkor 5 pontot kapsz (egyenlőség esetén is). Ha a második legtöbbet sikerült csak
összegyűjteni belőle, akkor 3 pontot kapsz (egyenlőség esetén is). Minden egyes Kedvenc
étel után megkapjátok a pontokat.
Változatosságbónusz: Bónusz pontok a járnak a teljes szettek (oszlopok) összegyűjtéséért is.
Egy szettben mind az ötféle terményből egynek kell lennie. A legutolsó (legjobboldalibb)
szetted oszlopának tetején lévő számnak megfelelő pontot kapsz az összegyűjtött szettekért.

A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjtötte!
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Pontozási példa: A játék végén Meherio
táblázata a képen látható módon alakul.
Megkapja a pontokat egyesével mind az öt
terménytípus után.
Ezután nézzük a Kedvencételek-lapkát. Neki
van a legtöbb kókusza, így kap 5 pontot érte.
Banánból holtversenyben második lett, így
azért 3 pont jár.
Végül vizsgáljuk meg a változatosságért járó bónuszt (A termények sorai fölött). Három teljes
oszlopot sikerült megtöltenie, így a harmadik oszlop tetején található számnak megfelelő
pontot kapja, ami 5.
Összesen 30 pontot sikerült összegyűjtenie. Igazán tehetséges gyűjtögető!
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