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A JÁTÉK CÉLJA

Ebben a játékban a játékosok olyan barlangász csapatokat vezetnek, akik újonnan felfedezett

barlangokat tárnak fel. Mindannyian egy bázisról indulnak, ahol fel tudják tölteni hátizsákjukat a

túléléshez és az útjukba kerülő akadályok leküzdéséhez szükséges felszereléssel. Az expedíciók

során a barlangászok a barlang új részeinek titkait tárják fel. Az expedíciók között visszatérnek a

bázisra további felszerelésekért, valamint az új expedíció megtervezése érdekében. A felfedezők

tábort is építhetnek, amelyek segítségükre lesznek a felfedezések során. A játék akkor ér véget,

amikor a barlang már teljesen feltárásra került.

Az a csapat, amely a legjobban hozzájárul a barlang feltárásához, megnyeri a játékot, mellette

hírnevet és tiszteletet szerez magának.

TARTOZÉKOK

2db kétoldalú bázistábla

80 barlang lapka

4 csoportra osztva (I, II, III, IV)

16 beomlás lapka

12 bónuszpont jelölő 40 mélység jelölő

Felszerelés jelölők:
50 élelem jelölő
40 kötél jelölő
20 oxigén jelölő

5 fényképezőgép jelölő, 1 minden játékosnak
5 csónak jelölő, 1 minden játékosnak

Felfedezés jelölők:
25 tó jelölő
40 kötél jelölő
30 fénykép jelölő
27 szűkület jelölő

40 elért mélység jelölő

5 játékostábla

5 barlangász csapat bábu 5 színben,

minden játékosnak 1 bábu

A http://www.rebel.pl/e4u.php/1,ModFiles/Download/files/cave/mp3.zip hivatkozá-

son keresztül letölthető egy hanganyag a játékhoz. Ez a zene hangulatosabbá teszi a játékot és a

játék közbeni élményt. A hanganyag négy részre van bontva a játék fázisainak megfelelően.

5 tábor jelző 5 színben,
minden játékosnak 1 jelző
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Helyezzük leakezdőtáblátazasztal közepére(1). A speciális táblaa játékosokszámától függőenkerül
kiválasztásra. Mindegyik kezdőtábla sarkán látható, hogy mennyi játékosnál használjuk (2). A
kezdőtábla közepén látható a barlangászok bázisa (3). A csapatok innen indulnak a feltárásra,
valamint ide térnek vissza felszereléseik feltöltése céljából.

Alkossunk a barlang lapkákból 4 halmazt (4). Mindegyik halmaz lapkáinak hátoldalán látható
egy jelölés. Keverjük meg a halmazok lapkáit külön-külön, majd dobjunk el megadott számú lapkát
(a játékosok számától függően),azok megtekintése nélkül. Mind a négy halmazt helyezzük
képpel lefelé az asztalra, közvetlenül a beomlás lapkák mellé. 

Eldobott lapkák
száma

Halmazban lévő
lapkák száma

2 9 11
3 7 13
4 5 15
5 3 17
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Tegyük oldalra a közös készlet (5) jelölőit, helyet
hagyva a játék során a kezdőtábla köré lehe-
lyezendő lapkák részére. Válasszuk szét tí-
pusonként a jelölőket, így könnyen elérhetővé
válnak majd a játék során.
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Minden játékosnak adunk:

•	 1 barlangász bábut és 1 tábort a választott színben.

•	 1 játékostáblát a választott színben. 

A játékostáblán (6) két terület látható, amelyeken a játékosok a felszerelés jelölőiket tarták:

•    Hátizsák (A) - 8 tárolóhely a felszereléseknek. A barlangász csapatoknál mindig van 

hátizsák, így az abban lévő felszerelések mindig elérhetőek számukra.

•    Tábor (B) - 4 tárolóhely a felszerelésnek. A játék során minden csapat lehelyezhet egy 

tábort, majd használhatja annak felszereléseit. A táborra vonatkozó szabályokról a későbbi-

ekben még olvashattok. 

Minden játékos lehelyezi a bábuját középre (a bázisra), a táborát (7) pedig a játékostáblája 
mellé teszi.

Ezután minden játékos egyszerre választ magának felszerelés jelölőket (8), hogy feltöltse  

hátizsákját. A játékosok kedvükre válogathatnak. Az első játék során a következő fel-

szereléseket javasoljuk: 4 élelem, 1 kötél, 1 oxigén, fényképezőgép, csónak.

Miután a játékosok elvették felszereléseiket, kiválasztják a kezdőjátékost: az a játékos 

kezd, aki utoljára volt barlangban. Ha ez nem hozna eredményt, véletlenszerűen válasszuk ki 

a kezdőjátékost. Most már készen állunk a játékra. 

Megjegyzés: Az első játék előtt óvatosan nyomkodjuk ki a jelölőket a keretből.

A JÁTÉK MENETE

A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban haladva hajtják végre köreiket.

Amikor a játékos megkezdi körét, EL KELL DOBNIA egy élelmet, kivéve, ha a bázison

tartózkodik.

A játékosok minden körben maximum 5 akcióponttal (AP) gazdálkodhatnak.

ÚJ BARLANG LAPKA FELTÁRÁSA

A játékosok 1AP-ért fordíthatnak fel új barlanglapkát. A játékos bábujának olyan lapkán 

kell állnia, amelynek legalább egy járata nincs feltárva (tehát az asztalra vezet, nem egy másik 

lapkára). A játékos elveszi a megfelelő pakli legfelső lapkáját. Először az I-es jelölésű hal-

mazt használjuk, amíg abból el nem fogynak a lapkák, azután a II-es, a III-as, majd

a IV-es jelölésű következik. A lapka felhúzása után a játékos választ egy, még fel nem

tárt járatot, ami mellé lehelyezi a lapkát, mégpedig úgy, hogy a lapkák érintkező oldalai 

megegyezőek legyenek (járat a járathoz, szikla a sziklához kapcsolódjon). Megjegyzés: Az új 

lapka és egy beomlás lapka oldala nem kell, hogy kapcsolódjon (pl: járat a járathoz).

A korlátozást szem előtt tartva a játékosok bárhogyan forgathatják, és bármelyik oldalra 

lehelyezhetik az újonnan feltárt lapkát. 

Ha a lapkát sohává sem lehet a szabályok szerint lehelyezni, a lapkát eldobjuk és helyette 
egy beomlás lapkát teszünk le, a csapat bábujával szomszédos helyre. A beomlás lapka 
oldalának nem kell megegyeznie a vele szomszédos lapka oldalával. (Abban a valószínűtlen 
esetben, ha a beomlás lapkák elfogynának, használjunk valami más, tetszés szerinti jelölőt.) 
A játékos választhat, hogy melyik, még feltáratlan járat mellé teszi a beomlás lapkát.

A BEOMLÁS LAPKÁRA RÁLÉPHETÜNK, DE ONNAN ÚJ LAPKÁT NEM TUDUNK FELTÁRNI.
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Egy új lapka lehelyezése után a játékos rátesz egy megfelelő jelölőt a lapkára:

Az Akna lapka kicsit másképp működik. Egy felfedezés jelölő helyett 
az akna lapka csak egy mélységjelölőt kap, amelyen mindig 25-tel 
nagyobb érték van, mint annak a lapkának a mélysége, amelyről 
az anka lapkát feltártuk. A bázis mélysége 0, így arra sosem kell 
mélységjelzőt tenni.

Mélységjelző: ezeket használjuk egy lapka mélységének meghatározására. A mélységjelölőket 

mindig a lapkára helyezzük rá, így a játékosok látják, mi is annak a lapkának a mélységi 

szintje. Minden lapka mélysége 25 méterrel nagyobb, mint azé a lapkáé, ahonnan feltártuk. 

Minden olyan, nem akna lapkának a mélysége, amelyet egy akna lapkáról tárunk fel (azonnal, 

vagy később), megegyezik az akna lapka mélységével.

Azt is megtehetjük, hogy a jobb átláthatóság érdekében lehelyezünk egy mélységjelzőt

olyan, nem akna lapkákra is, melyek szomszédosak, de eltérő a mélységük. A 

mélység-jelölőket csak arra használjuk, hogy a játékosok átlássák a barlang egyes részeinek 

szintjeit, más funkciójuk nincs.

A bázis, valamint az innen feltárt lapkák mélysége 0, tehát azokra nem szükséges mélységjelölőt 

lehelyezni. A mélység csak akna lapka feltárásakor változik.

1. Példa

Kristóf a piros csapatot vezeti és egy akna lapkát húzott. A szabályok szerint a bábuját tartalmazó lap-

ka 3 járatából kettő mellé tudja lehelyezni (tehát az új lapka egyezne minden, már lehelyezett lapkával, 

melyekkel határos lenne).

Tó lapka: tó felfedezés jelölő, 
amely 3 győzelmi pontot ér a 
játék végén

Földalatti látványosság lapka: 
fénykép jelölő, amely 2 pontot 
ér a játék végén

Szűkület lapka: szűkület jelző, rajta a szűkület lapkán lévő számmal megegyező szám.
I-es Szűkület lapka - 2 győzelmi pontot ér a játék végén; II-es szűkület lapka - 3 győzelmi pontot ér a 
játék végén; III-as szűkület lapka - 4 győzelmi pontot ér a játék végén
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Döntés után lehelyezi a lapkát. Mivel annak a lapkának a mélysége 0, amelyen éppen áll, 

Kristóf elvesz egy 25-ös mélységjelölőt és ráteszi az újonnan lehelyezett akna lapkára.

2. Példa

Kristóf úgy dönt, húz egy újabb lapkát. Ezúttal egy I-es szintű szűkület lapkát húzott, melyet 

lehelyez és rátesz egy szükület jelölőt, olyat, amelyen a szám megegyezik a szűkület lapkán 

látható számmal.

3. példa

Egy későbbi körben Kristóf már leereszkedett az aknába, most pedig 1 akciópontért új lapkát 

húz. Ezúttal a lapkát nem tudja a szabályok szerint lehelyezni, így eldobja azt, majd elvesz egy 

beomlás lapkát és lehelyezi.

Megjegyzés: A bázis kezdőhelyéről a játékosok 

nem tárhatnak fel új barlang lapkát. A csapatok-

nak olyan helyre kell lépniük, amelynek feltáratlan 

járata van, mielőtt egy új lapkát fordítanak fel.
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  MOZGÁS ÉS FELTÁRÁS

A játékosok egy lapkára lépéskor akciópontot fizetnek. Több játékos is ráléphet egy lapkára. A 

játékosok gyűjtik a felfedezés jelölőket mozgásuk alatt; a gyűjtött jelölőket látható helyen 

tartják. A játékosok alap esetben 1 AP-ért léphetnek egy szomszédos lapkára, de bizonyos 

esetekben több AP-re van szükség ehhez:

Akna lapkák

Egy eltérő mélységű akna (vagy bármilyen más) lapkára lépéshez (leereszkedés, 

vagy felmászás) szükség van egy kötélre, amely az aktuális lapkáról a másik lapkára vezet. Ha 

már van ott egy kötél, azt használhatjuk (függetlenül attól, ki helyezte le) egy másik lapkára 

történő átlépéshez 1 AP-ért, egyéb esetben a csapatnak a hátizsákjából le kell helyezni egy 

kötelet. Egy kötél lehelyezése 1AP-be kerül a csapatnak, ezután le kell helyezni a kötelet a 

hátizsákból a két lapka határára, majd 1 AP-ért átláphetünk a másik lapkára. 
Ha két lapka között a szintkülönbség több mint egy szint (azaz nagyobb, mint 25 méter), 

akkor több kötél szükséges a lapkák összekapcsolásához. A csapatnak le kell helyeznie egy

kötelet és fizetnie 1 AP-t minden, a lapkák közötti 25 méteres szintkülönbség

után, pluszban 1 AP a lapkára lépés költsége. 

Ezt nem lehet szétválasztani: a csapatnak elég kötele és AP-ja kell, hogy legyen az adott 

körben a mozgás befejezéséhez. Példa: 50 méteres szintkülönbség esetén a csapatnak 

szüksége van 2 kötélre a hátizsákból és 3 AP-ra. A csapat nem helyezhet le egy kötelet az 

egyik körben, majd egy másikat a következőben, és nem tehet le kötelet, majd léphet a 

következő körben.

Ha a lapkákat a kötél már összekapcsolja, a csapatnak nem kell lehelyezhnie több 

kötelet. A kötél által összekapcsolt lapkák közötti mozgás költsége mindig 1 AP.

Minden kötél után, amit a csapat lehelyez, a csapatot vezető játékos kap egy kötél-
darab jelölőt.

1. példa:

Anna egy olyan szomszédos akna lapkára akar lépni, ami még nincs kötéllel összekapcsolva. 

Mivel csak 25 méter a szintkülönbség, Anna elkölt 2 AP-t, lehelyez egy kötelet a hátizsákjából 

a lapkára, majd átmozgatja a bábuját az akna lapkára. Elvesz egy kötéldarab jelölőt a 

készletből és a játékostáblája mellé teszi. Minden kötéldarab jelölő 2 győzelmi pontot ér a
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játék végén.

2. példa:

Anna egy mélyebb, kötéllel még nem összekapcsolt lapkára akar lépni. A szintkülönbség 75

méter (3 szint). Anna felkészült játékos, így van 3 kötél a hátizsákjában. 4 AP-t költ el és 3

kötelet helyez le a két lapka közé, majd a bábuját áthelyezi az akna lapkára. Elvesz 3

kötéldarab jelölőt és lehelyezi őket a játékostáblája mellé.

Amikor egy játékos először ér el egy új mélységet (felfelé vagy lefelé) mozgáskor kötél lehe-

lyezésével, a játékos elveszi az ennek megfelelő, elért mélység jelölőt, melynek értéke megegyezik 

azon lapka mélységével, melyre éppen belépett. Egy játékosnak egy adott mélységért csak

1 elért mélység jelölője lehet. Így a játékosnak csak egy 25-ös, egy 50-es, egy 75-ös, stb. 

jelölője lehet. Az elért mélység jelölőket csak akkor kapjuk meg, ha egy új szintet mozogtunk 

és az általunk lehelyezett kötelet használtuk, nem az ellenfelünkét.

Az elért mélység jelölők győzelmi pontot érnek a játék végén:

•	 25-ös jelölő: 3 győzelmi pont

•	 50-es jelölő: 4 győzelmi pont

•	 75-ös és mélyebb: 5 győzelmi pont

Tó lapkák
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Két lehetőség van, hogy egy tó lapkára lépjünk:

•	 Oxigén használatával

A játékosnak el kell költenie 2 AP-t és 1 oxigént. Az oxigén jelölők kétoldalúak, az egyik 

oldalukon 2 teli tartály, a másikon 1 teli tartály látható. Amikor oxigént használunk, fordít-

suk a 2 tartályos oldalát az 1 tartályos oldalára, vagy dobjuk el az 1 tartályos oxigén 

jelölőt. Amikor egy játékos rálép egy tó lapkára, amelyen van egy tó jelölő, elveszi ezt a 

jelölőt és a játéktáblája mellé teszi. Minden tó jelölő 3 győzelmi pontot ér a játék végén.

•	 Csónak használatával 
A csapatnak el kell költenie 1 AP-t és kell egy csónaknak lennie a hátizsákban. 

Ha csónak segítségével lépünk egy tó lapkára, akkor nem vehetjük el a tó jelölőt! 

Használat után a csónak visszakerül a hátizsákba, majd később ismét használ-

hatjuk.

Megjegyzés: Ha egy csapat csónakkal már eljutott a tó lapkára, később 1AP-ért és 1 

oxigénért feltárhatja a lapkát és elveheti a tó jelölőt (ha az még mindig a lapkán van). 

Ez hasznos lehet, ha a csapatnak már csak 1 AP-ja maradt az adott körben.

Földalatti látványosság lapkák

Egy földalatti látványosság lapkára lépés költsége 1AP. Ha egy ilyen lapkán még van 

fénykép jelölő, valamint a csapat hátizsákjában van fényképezőgép, 1AP-ért feltárhatja a 

lapkát, elvéve a fényképezőgép jelölőt, melyet a játékostáblája mellé tesz. Használat 

után a fényképezőgép visszakerül a hátizsákba, később újra használhatjuk. Minden fénykép

jelölő 2 győzelmi pontot ér a játék végén.

Szűkület lapkák

Egy szűkület lapkára lépés költsége 1AP, plusz annyi AP, amennyi a szűkület nehézségi

szintje. A szűkület nehézsége látható a lapkán, amely 1 és 3 között lehet. Ha a játék során 

valaki először lép a szűkület lapkára, elveszi a szűkület jelölőt a lapkáról és a játékostáblája
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mellé teszi. 

Minden szűkület jelölő a játék végén győzelmi pontokat ér:

•	 1-es nehézség: 2 győzelmi pont

•	 2-es nehézség: 3 győzelmi pont

•	 3-as nehézség: 4 győzelmi pont

A lapkára lépés AP költségét meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy a jelölő ott van-e még, 
vagy már elvételre került.

Példa:

Robi egy 2-es nehézségű szűkület lapkát tár fel. Lehelyezi a lapkát az egyik, még fel 

nem tárt járat mellé, amelyen a bábuja áll, majd az új lapkára ráhelyezi a 2-es nehézségű 

szűkület jelölőt, mivel az látható a lapka sarkában. Robi rálép a lapkára és elveszi a 

jelölőt, mindezt 3AP-ért (1AP + 2AP a nehézség miatt) teheti meg.

Üres lapkák     Beomlás lapkák 

Egy üres lapkára lépés mindig 1 AP-ba kerül. Egy beomlás lapkára lépés költsége 2 AP.

Megjegyzés: A lapkára lépés költsége egyben fizetendő, függetlenül attól, hogy van-e 

még jelölő a lapkán, vagy sem.

Ha egy csapatnak nincs élelem jelölője a hátizsákjában a köre elején, minden egyes lapkára 

lépés költsége 5 AP, valamint más akciót nem hajthat végre, amíg be nem ér a bázisra, vagy 

a saját táborába, ha ott van élelme.

Egy csapat bármikor ráléphet egy szomszédos lapkára (ha azokat járat köti össze) 5 AP-ért, 

úgy, hogy a körben már nem hajt végre más akciót, mindezt függetlenül attól, mi a lapka 

típusa, amelyre lépett, vagy hogy birtokában van-e a lapkára lépéshez szükséges felsze-

reléseknek. Ebben az esetben a játékos nem vehet el jelölőt. 

Példa: Egy csapat ráléphet egy tó lapkára oxigén és csónak nélkül, de így a teljes 

költség 5 AP, valamint ha a lapkán van tó jelölő, azt nem gyűjtheti be. 
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FELSZERELÉS BEPAKOLÁSA A BÁZISON

Egy csapat a bázison töltheti fel hátizsákját. Ez a feltöltés 2 AP-ba kerül. A csapat 

szabadon cserélgetheti a felszereléseket a hátizsákja és a készlet között. A táborra vonatkozó 

részletesebb szabályok lejjebb olvashatóak. A játék elején a hátizsák első feltöltésének 

nincs AP költsége.

TÁBOR

Minden barlangász csapatnak egy tábora van. A táborban 4 felszereléstároló hely

van, valamint 2 tárolóhelyet is elvesz a hátizsákból. 

A játékosnak nem kötelező a tábort is a hátizsákba tennie. Ha a játékos magával akarja vin-

ni a tábort is, fel kell töltenie a tábor 4 tárolóját és betenni azt a hátizsákba. Amikor a tábort a 

hátizsákba tesszük a bázison, a tábor jelölőnek a hátizsák 2 tárolóját kell elfoglalnia. Amikor 

a bázison a tábort először tesszük a hátizsákba, annak nincs plusz költsége, de később már 

minden alkalommal 1 AP-t kell fizetni érte.

Amíg a tábor a hátizsákban van, addig a csapat nem használhatja a tábor 4 tárolóján lévő 

felszereléseket. A csapat bármilyen lapkán felállíthatja táborát, a hátizsákból elővéve azt, amit 

lehelyez az aktuális lapkára 2 AP-ért. Innentől kezdve a csapat ezen a lapkán szabadon cserél-

getheti felszereléseit a hátizsákja és a tábora között AP költség nélkül.

A csapat 1 AP-ért visszateheti táborát (az adott lapkán állva), annak aktuális felszerelésével 

együtt a hátizsákjának két tárolóhelyére. (Egy csapat szabadon eldobhat felszereléseket a há-

tizsákjából, hogy helyet csináljon a táborának.) Később ismét 2 AP-ért helyezhetjük le 

táborunkat.

Amikor egy csapat visszatér a bázisra, hátizsákjában a táborával, akkor:

•	 Otthagyhatja táborát a bázison 0 AP-ért. Ebben az esetben hátrahagyjuk a táborunkat 

és a játék során már nem tudjuk többé használni.

•	 Feltölthet mindent. Ehhez le kell helyezni a tábort 2 AP-ért, feltölteni a hátizsákot és a 

tábort 2 AP-ért, majd betenni a tábort a hátizsák 2 tárolóhelyére 1 AP-ért (nem szükséges 

mindezt egy körön belül megtenni).

•	 Hagyhatja a hátizsákot és a tábort is ugyanolyan állapotban, ahogy beért a bázisra.
A tábort tetszőleges számú alkalommal helyezhetjük le, vagy tehetjük a hátizsákba a játék során.

MEGJEGYZÉS: Minden csapatnak csak 1 csónakja és 1 fényképezőgépe van. Ha bármelyik a 

táborban van, amelyet valamely lapkára lehelyeztünk, akkor a játékos természetesen 

nem mozgathajta át azt a hátizsákjába, amikor éppen feltölt a bázison. Ugyanígy, ha 

a csapat a bázison hagyja táborát (hátrahagyva azt), benne a fényképezőgéppel vagy 

a csónakkal, azokat is hátrahagyjuk a táborral együtt és többé már nem használ-

hatóak.

MEGJEGYZÉS: A körben fel nem használt AP-k elvesznek. Többször előfordulhat, hogy 

a játékos egy körben nem használja ki mind az 5 AP-ját (döntése vagy lehetőségei 

miatt). Az akciópontok legoptimálisabb elköltése a játék egyik alapvető stratégiai 

része.

A JÁTÉK VÉGE ÉS A PONTOZÁS

A játék véget ér, ha a IV. halmaz utolsó lapkáját is lehelyeztük (vagy egy beomlás lapkát, 

ha az előbbi nem lehetséges). A játék még addig folytatódik, amíg a kezdőjátékos előtti játékos 

be nem fejezi a körét, így mindenki azonos számú körrel zár. Ezután további 3 körrel folyta- 
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tódik a játékmenet a kezdőjátékossal kezdve, így minden játékos még 3 kört hajthat végre. Az a 

csapat, amely ez idő alatt nem ér vissza a bázisra, automatikusan veszít, és nem kap pontokat. 

Az ilyen csapat jelölőit nem vesszük figyelembe a bónuszpontok kiosztásánál (lásd lejjebb).

A barlangász csapatok a bónuszpontokat összegyűjtött jelölőik után kapják: kötéldarab

jelölő, tó jelölő, fénykép jelölő, szűkület jelölő (függetlenül a begyűjtött jelölő nehézségi 

szintjétől). Minden kategóriát külön értékelünk. Az a csapat, amely a legtöbb jelölőt gyűjtötte 

össze, 8 bónuszpontot kap, aki a második legtöbbet gyűjtötte, az 4 bónuszpontot kap.

MEGJEGYZÉS: Ha két játékos azonos pontszámmal áll az első helyen, mindkettő 

megkapja a második helyezett pontjait (azaz 4 pontot), és a második helyezett nem 

kap semmit. Ha két játékosnál többen állnak döntetlenre az első helyen, nem osztunk 

ki bónuszpontokat. Ha a második helyen van azonos pontszám, akkor ezek a 

játákosok nem kapnak semmit.
Példa:

Kristóf és Anna gyűjtötte a legtöbb kötéldarab jelölőt, mindketten ötöt. Robi hár-

mat gyűjtött és Juli pedig kettőt. Míg Kristóf és Anna 4-4 győzelmi pontot kapnak, 

addig Robi és juli nem kapnak bónuszpontot.

Robi 6, Juli és Anna 4-4, Kristóf pedig 2 tó jelölőt gyűjtött. Robi megkapja a 8 

bónuszpontot, Juli, Anna és Kristóf nem kapnak semmit. 

Juli, Robi és Kristóf mind 5 fénykép jelölőt gyűjtöttek össze. Anna 1 fénykép jelölőt 

gyűjtött össze. Senki sem kap bónuszpontokat a fényképekért.

Miután elosztottuk a bónuszpontokat, a játékosok összeadják győzelmi pontjaikat.

2 győzelmi pont jár minden:
• kötéldarab jelölőért
• fénykép jelölőért

• 1-es nehézségű szűkület jelölőért

3 győzelmi pont jár minden:
• tó jelölőért
• 2-es nehézségű szűkület jelölőért 

• 25-ös mélység jelölőért

4 győzelmi pont jár minden:
• 3-as nehézségű szűkület jelölőért

• 50-es mélység jelölőért

5 győzelmi pont jár minden:
• 75-ös, vagy nagyobb mélység jelölőért

Az a játékos a győztes, aki a legtöbb győzelmi ponttal rendelkezik.
Döntetlen állás előfordulhat.

Egy játék megalkotásának folyamata nem egyszerű. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített létrehozni a The Cave 
játékot. Először is feleségemnek, Izának, akit mindig a prototípusaimmal zaklatok, barátaimnak a Wodzisławski társasjáték klubból, Robert-
nek és Żanetanak, akik mindig játékaim első tesztelői. A The Cave esetében még külön köszönet jár Maciej Teległownak, aki sokat tesztelte a 
játékot a Rebel.pl többi dolgozójával együtt, és olyan emberekkel is, akiket nem ismerek, és akikkel talán sosem fogok találkozni. Köszönöm!

           Adam Kałuża
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Egyszemélyes játékvariációk
(http://boardgamegeek.com/thread/873742/the-cave-variant-solo)

1. variáció:
Szabályok:

- A képen látható lapkákat kell használnod

- A 2 személyes játékhoz szükséges játéktábláról kell indulnod

- A hátizsákot csak egyszer, induláskor töltheted fel

- Amikor új lapkát társz fel, csak a képen lévők közül választhatsz

- Vissza kell érned a bázisra abban a körben, amelyikben elfogy az élelmed

- Mindegy más szabály továbbra is érvényes

- A legtöbb pontot kellene elérned (jelen esetben 24-et)

- Nem jár bónuszpont a legtöbb jelölőért

2. variáció:
Szabályok:

Minden szabály ugyanaz, mint az 1. variáció esetében, a következő változtatásokkal:

- A képen látható lapkákat kell használnod

- Nem használhatod a tábort
- A legtöbb pontot kellene elérned (jelen esetben több mint 25!)
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3. variáció (rajongói egyszemélyes vagy kooperatív):
Szabályok:

- Helyezzük a piros bábut és a piros tábort egy beomlás lapkára, amit a tábla valamelyik járata 
mellé teszünk. Ők a csapdába esett barlangászok, akik a táborban várják a segítséget.

- Tegyük a sárga bábut és tábort a 2 játékos részére fenntartott tábla másik végén lévő 
járatához. Ők a mentőcsapat.

- Most tekerjük fel a háttérben hallható, játékhoz letöltött háttérzene hangerejét.

- Csak a sárga mélység jelölőket, az összes kötelet, élelmet, oxigént, valamint egy csónakot 
vegyük elő, a többire nem lesz szükség. Tegyük a sárga jelölőket a tábla mellé, a többit pedig 
rá a bázisra. Ha ezek elfogynak, nincs több, nem használjuk újra őket.

- Visszatérhetsz a bázisra és feltöltheted készleteidet, vagy ki is vehetsz belőlük. (Olyan ez, 
mint egy óriási felszerelésraktár.)

A feladat

Meg kell mentened a bajba jutott barlangászokat és vissza kell őket kísérned a bázisra. A 
barlangászok bázisra kísérésekor a körödben velük együtt mozogsz, és ilyenkor 2 élelmet kell 
eldobnod. A barlangászok a sárga, vagy piros táborban maradhatnak mindaddig, amíg elmész 
feltölteni készleteidet és visszamész hozzájuk, de mindig 2 élelembe kerül a velük való együttes 
mozgás. Csónak használatánál elég egy csónak, oxigénből viszont szintén duplára van szükség, 
amikor mindketten használjátok.

Nincs pontozás, így nincs szükség a felfedezés jelölőkre új lapkáknál, csak a mélység és kötél 
jelölőket, valamint a tábort helyezzük le. A piros tábort feltöltheti, viheti, valamint használhatja is 
a sárga mentőcsapat, de a piros túlélők nem használhatják és nem is szállíthatják azt. A túlélőknek 
szükségük lesz a sárga, vagy piros táborra, hogy legyen (ideiglenes) menedékük, amíg a mentő-
csapat feltölti készleteit. 

Te döntöd el, mely lapkákat használod, akár a kiegészítő lapkáit is használhatod. A normál 
szabályok szerint játszuk a játékot, kivéve, hogy a bázison is hagyhatsz felszereléseket, melyeket 
később szükség esetén felvehetsz. 

Amikor az oxigén, vagy az élelem elfogy, azokat többé már nem használjuk. Nem megengedett 
a szükséges élelem nélküli mozgás sem, nincs több sötétben járkálás 5 AP-ért.

Meg kell mentened a barlangászokat, mielőtt elfogyna az élelem, vagy az oxigén. Amikor a lap-
ka szomszédos a beomlás lapkával, ahol a túlélők vannak, és járat is vezet rá, akkor már elérted 
a csapdába esett barlangászokat. Vegyük úgy, hogy ezeknek azonos a mélységük.

Összegzés

Ebben a verzióban sok lehet a szerencse, de egyúttal sok feszültség is van benne. A siker 
egyáltalán nem garantált. Néha egy ígéretes út zsákutca is lehet, és egy újat kell keresni a 
bázistól. Az a helyzet is izgalmas válhat, amikor az élelemből és az oxigénből már kevés van és a 
csapdába esett barlangászok felé vezető járat sem tűnik célravezetőnek.
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Gyakran Ismételt Kérdések
(A játék BGG fórumáról)

K: Visszatérhetek egy másik járaton is a bázisra, mint amelyiken elindultam?
V: Igen.

K: Ha elfogyott az élelem a hátizsákból és a tábor - ahol még van élelem - pedig egy másik lapkán 
van, akkor vissza kell menni a bázisra élelemért, vagy a tábort elérve onnan is vehetünk élel-
met?

V: A tábort elérve is lehet élelmet tenni a hátizsákba, vagy mehetünk a bázisra is, de amig oda 
nem érünk, minden lapkára lépés költsége 5 AP, ha már elfogyott az élelem.

K: Ha két lapka között már más lehelyezett egy kötelet, akkor a lapkára lépéskor mindenkinek ki 
kell fizetni a kötél lehelyezésének költégét is a lapkára lépés költsége mellett?

V: Nem, a kötél költségét mindig csak az fizeti meg, aki lehelyezi, utána már mindenki ingyen 
használhatja.

K: Ha éppen feltöltjük készleteinket a bázison, akkor a hátizsákban lévő tábor készletét is 
feltölthetjük?

V: Nem, amíg a hátizsákban van, csak akkor, ha a bázison felállítjuk a tábort.

K: Ha egynél több kötél van két lapka között, akkor is 1 AP a másik lapkára mozgás költsége?
V: Igen.

K: Ha egy lapkára 5 AP-ért lépünk, akkor is el kell dobni egy élelmet (ha van)?
V: Igen.

K: Tovább lehet lépni egy beomlás lapkáról?
V: Igen, de onnan nem tárhatunk fel új lapkát.

K: A bázisról a kezdőtábla valamely más mezőjére lépés máris 1 AP-be kerül?
V: Igen.


