2-5 játékos részére 12 éves kortól
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A Triász kor a földtörténeti középkor három időszakából az első. 250 millió évvel
ezelőtt kezdődött, miután külső hatásokra az élőlények 95%-a elpusztult, és
körülbelül 45 millió évig tartott. Ebben az időben vették birtokba a szárazföldet
az uralkodó hüllők és dinoszauruszok. Ezután a Jura korszak következett, a
hatalmas dinoszauruszok virágkora, majd a Kréta időszak. A földtörténeti
középkor alatt a Pangea őskontinens több különálló kontinenssé vált szét.

Tartozékok
•

39 hatszögletű lapka

9x hegy

15x sztyeppe

12x erdő

2x víz

1x Déli sark

•

16 fa dínó 5 színben (1 dínó = 1 csorda)
Kiadástól függően változhat (első kiadások fakockával, az újabbak különböző
dínókkal jelennek meg).

•

39 kártya

1-pakli:
2-pakli:

7x hegy,
2x hegy

13x sztyeppe
3x sztyeppe

10x erdő
3x erdő

A kártyák hátulja 1-es, 2-es jelöléssel ellátva.
•

Pontszámláló tábla a győzelmi pontok számolására

•

Ez a szabály és

5 szabályösszefoglaló kártya
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1x meteorit becsapódás
(játék vége kártya)

Játékötlet
A Pangea őskontinens széteséssel fenyeget. A játékosok élőlények csordáit
alakítják, akik vándorolnak és szaporodnak. Minden játékos ügyes taktikázással
próbálja a saját állatait biztonságban tudni az új földrészeken (értsd:
összekapcsolt földterületek) és ott többséget alkotni.

Játékelőkészületek
Két játékos esetére az alternatív szabály a szabálykönyv végén található.
1. A hatszögletű lapkákat felhasználva alkotja a
játéktáblát egy, nagy, szimmetrikus hatszög.
Ahogy az ábra mutatja, három koncentrikus
körből áll, közepén a Déli sarkkal. Az összes
föld lapkát megkeverjük. Ezekből 16 és a 2
vízlapka véletlenszerűen kerül a két belső körbe. A harmadik kört a maradék alkotja. Két lapka
fog maradni, ezek kikerülnek a játékból. Miután
elkészült a játéktábla, a vízlapkák is kikerülnek, és
innentől kezdve víz minden, ahol nincs lapka.
2. Az 1- és 2- paklit külön keverjük meg, majd az 1- kerül a 2- tetejére.
Lefordítva, együtt alkotják a paklit.
3. A játékosok megegyeznek, hogy ki kezdjen.
4. Minden játékos kap egy lefordított kártyát és 15 csordajelző dínót. Egy
további jelző a pontszámláló mellé kerül.
5. Órajárással ellentétesen, a kezdőjátékossal indítva, minden játékos 2 csordát
rak egy szabad lapkára.
6. Továbbra is órajárással ellentétesen, minden játékos 2 újabb csordát rak egy
szabad lapkára.
Tipp

Tipp

előnyös minél jobban terjeszkedni, a koncentrált csordák
megnehezítik a fejlődést
nem érdemes nagyon közel a középponthoz telepedni, úgyis minden
kifelé fog mozogni, és így túl sok pont megy el a mozgásra. De nagyon
a szélére sem, mert akkor előfordulhat, hogy valaki már azelőtt úszik,
mielőtt sorra kerül.
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7. Az utolsó játékos, aki a 2 csordát elhelyezi megindítja a játékot.

A játék menete
Órajárással megegyezően halad a kör. Minden kör négy fázisra tagolódik, ezek
meghatározott sorrendben követik egymást.
1. fázis: kötelező mozgás
2. fázis: választható akciók
3. fázis: úszkálók/túlnépesedés
4. fázis: kártyahúzás

1. fázis: kötelező földmozgás
A játékos eldöntheti, hogy kijátssza-e a kezében levő kártyát. Ha nem akarja,
akkor húz egyet a pakliból, amit viszont kötelező akkor felhasználni. A kártya
mintája adja meg, hogy milyen típusú földdarab fog mozdulni. Ha a felhúzott
kártya a meteorit becsapódás, akkor a játékos az utolsó körét kezdi meg, a
többiek szintúgy.
Mozgás:
• Egy vízzel határos lapkát (belső tenger nem számít!) fel kell venni, majd úgy
letenni, hogy messzebb legyen a Déli sarktól mint volt, és egy másik
lapkával/földdarabbal érintkezzen, de legalább egy oldala határos legyen vízzel.
• Csak olyan lapkát lehet felvenni, amin legalább egy saját csorda legelészik.
• A felvett lapka ugyanahhoz a földrészhez kell hogy csatlakozzon. Speciális
eset, amikor a lapka felvétele két külön földrészt eredményez. Ilyenkor
bármelyiket lehet választani, még akkor is, ha nem legel saját csorda azon.
• Felvehető olyan földdarab is, amin több állatcsorda legelészik. Az állatok
helyben maradnak, vagyis a vízben. Ők lesznek az úszkálók.
• Ha a játékosnak nincs csordája olyan földdarabon, amit mozgatni lehet, vagy ha
nem tudja a Déli sarktól távolabbra tenni, akkor másik lapkafajtát kell
mozgatnia.
Ha a földdarabok mozgatása új földrészt eredményez, időközi pontozásra kerül
sor. Az időközi pontozásról részletesen a 7. oldalon.
Megjegyzés ha egy földrész már csak egy darabból áll, nem mozdul többet
Megjegyzés a Déli sark sosem mozog
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1. példa:
Piros következik. A kezében levő
kártyatípusnak megfelelő földdarabot
mozdíthat a 11-es méretű vagy a 2-es méretű
földrészről. A kiválasztott lapkának
messzebbre kell kerülni a Déli sarktól és
ugyanahhoz a földrészhez kell kapcsolódnia
ahonnan elmozdult. A sárgával jelölt
földdarab nem tud mozogni, hiszen nem
érintkezik vízzel.
Piros nem a tud a 3-as földrésszel mit
kezdeni, mivel ott nem legelészik.
A 2. példa a 8. oldalon mutatja a kapcsolódási lehetőségeket.

2. fázis: választható akciók
Minden játékosnak 4 akciózási lehetősége van a körén belül. 4 FÉLE akció közül
lehet választani, ezek szabadon variálhatók, akár ismételni is lehet valamelyiket.
Nem kötelező mind a 4 lehetőséggel élni, de a fel nem használtak elvesznek, nem
lehet átvinni a következő körre.
Bejelentési kötelezettsége van minden játékosnak az akciókat illetően, mindig
hangosan számolva hányat akciózott már.
Opció

”Költsége”

Jelentése

Mozgás

3 akció
lapkánként

Vándorlás

1 akció
csordánként
és
lapkánként
1 akció
3 úszkálóra

Kártya kijátszása nélkül mozdítható egy
kiválasztott lapka a mozgási szabályoknak
megfelelően (4. oldal)
Vándorolni csak határos földdarabra lehet.
Akár többet is vándorolhat a csorda a körön
belül.

Kimentés

Szaporodás

1 akció
csordánként

Ki lehet menteni a vízből akár 3 csordát is, sőt
ezeknek nem kell azonos helyen úszkálniuk.
Kimentéskor az egyik határos földdarabra
kerülnek, akár külön akár együtt is, szabadon
választható.
Egy csorda egyszer szaporodhat a körön belül.
Ezzel újabb dínó kerül a játékos tartalékaiból a
földdarabra. A szaporodás független a
vándorlástól. A szaporodásból született csorda
csak a következő körben szaporodhat tovább.
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Általános szabály az egész játékra:
Minden földdarabon az ott fellelhető táplálék határozza meg a rajta maximálisan
legeltethető csordák számát. Az egyes földdarabok sosem terhelhetők túl. A
maximális benépesítés megakadályozza más csordák belépését, a rajta
átvándorlást és a szaporodást is.
A földdarabon megengedett csordák száma típustól függ.

Erdő (zöld)
4 csorda

Sztyeppe (barna)
3 csorda

Hegy (szürke)
2 csorda

3. fázis: úszkálók/túlnépesedés
Ha az éppen soron levő játékosnak úszkálói vagy túlnépesedett lapkái vannak,
azokat vissza kell tenni a tartalékokhoz.
túlnépesedés csak akkor lehetséges, ha egy lapka úszkálók alá
kerül. Teljesen betelepült vagy túlnépesedett lapkára nem lehet
Megjegyzés lépni vagy áthaladni rajta. Ha egy földdarab túlnépesedett, a
játékos leveszi a ”felesleget” és visszateszi a tartalékokhoz. A
többiek csordáit csak az ő körükben érinti a dolog.

4. fázis: kártyahúzás
Ha a játékos kijátszotta a kezében levő kártyát az 1. fázisban, most újat húz. Ha
ez a kártya a meteorit becsapódás, azt azonnal fel kell fedni és kezdetét veszi
az utolsó kör a játékos balján ülővel. Minden játékosnak pontosan 1 kártya van a
kezében az egész játék alatt.

Utolsó kör és a játék vége
Az utolsó körben nincs kötelező földmozgás. Minden játékosnak 2 akciózási
lehetősége van, amit a végső pontozás követ.
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Tipp

ha nincs több csordád a tartalékban az utolsó kör előtt, akkor csak
vándorolni tudsz. Egy vagy két csorda még ilyenkor is tudna
változtatni a terület benépesítésén.

Pontozás
A pontozást minden játékos a pontszámláló táblán követi egy dínójával.

A. Időközi pontozás (azonnal a kötelező vagy választható
földmozgás után)
• Ha egy új földrész alakul ki a Pangeából (= Déli sarkkal egybefüggő terület) való
leválás következtében, pontozni kell ezt a területet, ha a mozgatott lapka új
földrészhez csatlakozik. Ha a Pangeához csatlakozik, nincs pontozás.
• Ha a szétválás újabb földrész kialakulásához vezet, pontozd azt a földrészt,
amihez a mozgatott lapka csatlakozik.
• Nincs pontozás, ha a fent említett eseteken túl nem keletkezik új földrész,
hanem ez a földrész másikhoz vagy a Pangeához kapcsolódik.
• Minden játékos a pontozott földrészen többségben levő csordáiért 2 győzelmi
pontot kap. Minden többi játékos, akinek a második legtöbb csordája van 1 pontot
kap.

2. példa
A piros játékos van soron és az ábra közepén levő földrészen sárgával jelölt
erdőt mozdítja. A kék csorda úszni fog, ez biztos. Játékosunknak a következő
lehetőségei vannak:
A pozíció: a sárgával jelölt helyekre teheti az erdőt, pontot nem fog érte kapni,
mivel a Déli sark is ezen a földrészen van.
B pozíció: a létrejött új földrész a 4 lapkával pontozás alá kerül. A fekete és kék
játékosnak 3 csordája van, mindkettő 2 pontot kap. Lila a két csordáért 1 pontot.
Piros a 3. helyért egyet sem.
C pozíció: azonnali pontozás a 3 lapkás új földrész miatt. A piros 2 pontot kap
két csordájáért. Lila egyet az egyért.
D,E pozíció: ez két földrész összekapcsolása, ezért nincs időközi pontozás.
Minden további helyzet tiltott, mivel vagy közelebb van a Déli sarkhoz vagy nem
csatlakozik az eredeti földrészhez.
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2. példa

B. Végső pontozás (egyszer, a játék végén)
• Minden földrész külön pontozás alá kerül.
• A Déli sarkkal közös földrészt nem pontozzuk.
• Végső pontozáskor a félpontokat a legközelebbi egész értékhez kerekítjük.
• Az a játékos, akinek az éppen pontozott földrészen a legtöbb csordája van, 1
pontot kap minden egyes földdarabért. Aki a második legtöbb csordát birtokolja,
fél pontokat kap.
• Ha csak egy játékos van a földrészen, megkapja az első helyért járó pontokat,
de mást nem.
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• Ha kettő vagy több játékos ugyanannyi csordát tart, elosztják az első és
második helyért járó pontokat. A többiek nem kapnak semmit.
• Ha egy játékos van az első helyen és kettő vagy több osztozik a másodikon,
akkor az első játékos megkapja az ezért járó földdarabonkénti pontokat, a
többiek a félpontokon osztoznak.

Tipp

a végső pontozás hozza a legtöbb pontot és a legnagyobb
különbségeket, mégsem szabad elhanyagolni az időközi pontozással
járó előnyöket

3. példa

9

A
B
C
D
E
F
G
H
∑ (összesen)

3
6
3
3
4
19

2
5
1
3
4
15

2
2
6
5
15

2
1
5
8

Az itt jelzett pontokat a számlálótáblán lépegetjük le.

Győztes
A legtöbb győzelmi pontot begyűjtő nyer.
Megegyező pontok esetén az nyer, akinek a legtöbb csordája van tartalékban. Ha
még így is egyenlő az állás, akkor a több földrészen jelen levő játékos győz. Ha
ez sem dönt, akkor mindegyik nyer.

10

Szabályok 2 játékos esetére
Kellékek:
10 csorda minden játékosnak, +1 a számlálótáblás jelöléshez
19 lapka (1x Déli sark, 5x hegy, 7x sztyeppe, 6x erdő)
1-pakli: 5x hegy, 6x sztyeppe, 5x erdő
2-pakli: 1x hegy, 2x sztyeppe, 1x erdő, 1x meteorit becsapódás
A második szakaszban a játékosok csak hármat akciózhatnak.
Nincs időközi pontozás.

A dinoszauruszok

Hyperodapedon
(késő triász, 1,3m)

Plateosaurus
(késő triász, 7m)
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összefoglaló
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