
Az özönvíz jön, és az állatoknak a
     bárka fedélzetére kell jutniuk

A  játékosok úgy mozgatják csónakjaikat az egyre romló
állapotú vidéken, hogy közben párokat képeznek a
sodródó állatokból megmentésük érdekében. A cél:
megtalálni az állatpárokat, és a bárkára juttatni mielőtt az
ellenfelek növelik az árvizet. Minden állatfajból 6 db
van, kivéve az unicornist, amiből csak 2. A ritka állatok
a játék végén több pontot érnek. 2-4 játékos számára 8
éves kortól, játékidő kb. 45 perc

- by Rob Bartel -



Játékelemek

Előkészületek

Rakjuk le véletlenszerűen az állatlapkákat képpel lefelé a sziget közepén lévő zöld helyekre. A maradék 6 lapkát
távolítsuk el a játékból anélkül, hogy megnéznénk. A barna tengerparti helyekre ne tegyünk le lapkákat.

Minden játékos megkapja a bárkáját, ami olyan színű, mint az ülőhelyéhez legközelebb eső, játéktáblára nyomtatott
bárka színe. Helyezzük el a vízlapkákat úgy, hogy minden játékos elérhesse. Osszuk fel kupacokra, ha szükséges.

Az a játékos, aki a legjobban utánozza egy állat hangját, az kezd, a többiek az óramutató járása szerint következnek.

Minden játékos elhelyezi a bárkáját a hat hely egyikére ,  amik a sziget központja körül vannak.

A  kezdő játékos lerakja pontjelző korongját  a pontjelző sávra, őt követi a második játékos és így tovább.

Miután minden játékos elhelyezte a pontjelzőjét, fordítsuk meg azokat az állatlapkákat, melyek vízlapkák mellett vannak,
ahogy az ábrán láthatjuk.( A kép a másik oldal tetején)

Előkészületek

A  kezdő  játékos  lerakja
pontjelző   korongját

      a pontjelző sávra,
őt követi a második játékos

1 szigettábla

80 állatlapka

6 halszálka 2 unicornis

72 állatlapka, 12 faj, mindegyikből 6-6

4 bárka

4 pontjelző

4 „50/100” korong

Eleje      Háta

36 vízlapka



Játékmenet
Minden játékos köre két lépésből áll:

1. LÉPÉS  Árvíz növelés (Kötelező)

• Tegyél egy vízlapkát egy olyan szárazföld helyre, ami
mellett már van víz.  Ha azon a helyen van egy állat,
és így lefedjük egy vízlapkával, akkor az az állat már
nem menthető meg.
•  Az újonnan elhelyezett vízlapka után annyi pontot
kapunk, ahány helyen határos vízzel, és az új
vízlapkával érintkező, még lefordított állatlapká(ka)t
megfordítjuk

2. LÉPÉS  Bárka használata (Nem kötelező)

• Miután elhelyeztük a vízlapkát, a bárka két akció
végrehajtását teszi lehetővé. Az akciókat bármilyen
sorrendben végre lehet hajtani, az egyikféléről le is
lehet mondani, így a másikat kétszer lehet
végrehajtani. Ha úgy akarod, el lehet passzolni az
egyik vagy mindkét akciót.

A. Bárka mozgatása egy szomszédos
vízhelyre

A bárkát nem lehet szárazföldre mozgatni vagy egy
olyan vízhelyre tenni, ahol már egy másik bárka van.

B. Egy állatpár mentése

Bár az állatpár mindkét tagjának képpel felfelé kell
lennie a szigeten, elegendő, ha csak az egyik tag
szomszédjában van a bárka. Távolítsd el az állatpárt a
szigetről, és tedd be a bárkád megfelelő helyére.



• Bárkád korlátlan számú állatpárokat tartalmazhat,
beleértve ugyanazon állatfaj több párját is. Csak a
halszálkát nem lehet megmenteni.

A balra ülő játékos következik, aki a víz-
lapka lehelyezésével kezd.

JÁTÉK VÉGE és a GYŐZTES
MEGÁLLAPÍTÁSA

A játék abban a körben ér véget, amelyben az
alábbi feltételek teljesülnek:
• Nem maradt vízlapka; vagy
• Minden állatlapka képpel felfelé van és nem
maradtak párok (nem halszálkák)

Ekkor a játékosok pontozzák a megmentett párokat
oszlopról oszlopra, a következő rend szerint:
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Kétféle módon lehet számítani a pontokat a játék végén attól
függően, hogy alap vagy haladó játékot játszunk. Az alap
pontozási módszernél egyszerűbb a számolás, és akkor
ajánlott, mikor gyerekekkel játszunk. A haladó pontozási
módszer a keményebb döntéseket, az agresszívabb
játékot támogatja.

Ha egy játékos több, mint 50 pontot ér el, akkor kap egy
„50/100”-as korongot (50-es lap felül), és elkezdi a
második kört a pontjelző sávon. Ha több, mint 100 pontot
ér el, akkor megfordítja a korongot a 100-as felére, és
elkezdi a harmadik kört. Miután minden pont elszámolásra
került, a legtöbb pontot gyűjtő játékos nyeri a játékot.

Alap pontozás
Minden egyes megmentett állat egy pontot ér, kivéve az
unicornisok, melyek két pontot érnek. További két bónusz
pont jár minden egyes állatfajért, ami megjelenik a bárkán.

Minden bárkán három faj ‘x2’ csillaggal van
megjelölve. A játékosok duplázzák az ezekért
a z állatokért járó nem bónusz pontokat.

Haladó pontozás
Minden egyes állatfaj, beleértve az unicornist is, hat
pontot ér, de ezek a pontok egyenletesen
megoszlanak az egyes megmenett párok között.

• Olyan állatoknál, amelyekből
csak egy pár van megmentve, a
pár a teljes hat pontot éri.

6 pont

3 pont + 3 pont

2 pont + 2 pont + 2 pont

• Olyan állatoknál,
amelyekből két pár
van megmentve, az
egyes párok három
pontot érnek.

• Olyan állatoknál, amelyekből három pár van
megmentve, az egyes párok két pontot érnek.

Ahogy az alap pontozásnál, az ‘x2’ állatokért dupla
pontot kapnak a játékosok.

Döntetlen esetén
Döntetlen esetén a legtöbb állatlapkát gyűjtő játékos
nyer. Ha még mindig döntetlen, akkor az nyer, aki a
legtöbb fajt mentette meg.
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