Stratégiai játék 3-5 személy részére, 12 éves kortól
Játékidő: 60-90 perc
350 millió évvel ezelőtt. A világ történelmében a
legnagyobb invázió előestéjén találjuk magunk, a
gerincesek inváziójánál a szárazföld ellen. A halak
különféle fajai hemzsegnek a tengerek vizében, és az
első fajok, az Ichtok, épp el kezdik első bizonytalan
lépéseiket a szárazföldön. Hatalmas evolúciós haladás,
új gének alakjában várják, hogy színre léphessenek.
Melyik Ichto fog fejlődni, és a legjobban elterjedni,
ezzel megszerezve a föld felett az uralmat?

Alkotórészek
1 játéktábla
ami 3 kontinenst mutat, 12 föld zónára osztva
és 5 óceáni területet.
Pontozósáv

5x28 egyszerű lény, amiket Ichtonak hívunk.
(Ami az Ichtyostega rövidítése, ami e korból való)
S néhány csere darab

10 extra kör zseton

7 Vulkán lapka

13 környezet zseton (plusz egy pánik zseton)
1 pakli kártya: 11 Génkártya, rajtuk a
rövid szabályuk

Játékötlet és Gének
A játék célja, hogy a te lényed legyen a föld domináns faja. A legeredményesebb módja ezt elérni, a Gének használatával
lehetséges. A gének a mutációkon keresztül fejlődnek ki, és képessé teszik az Icthoidat arra, hogy olyan új jellemzőket
fejlesszenek ki, amik segítik őket a föld meghódításában. A Gének csak lassan kerülnek be a játékba, ezért nem
szükséges, hogy már az elején teljesen megértsd mindegyiket. Az első játék esetén tökéletesen elég csak megismerni a
gén hatását, amikor az előkerül, elolvasva a tulajdonságait, amikor az aukciónál előkerül. Az összes gén tulajdonságát e
szabály végén egybe leírjuk. Előbb azonban a játék alapszabályait ismertetjük.

1. ELŐKÉSZÜLETEK
1.

Tegyük a játéktáblát az asztalra.
Minden játékos kap 28 Ichtot a választott
színében. Ezekből mind az 5 tengeri
területre 3-3 darabot kell tenniük.
2. Minden játékos kap 2 extra kör zsetont (3
játékos esetén csak 1-t) és egy rövid szabály
összefoglalót.
3. Keverjük meg a 12 terület zsetont (arccal lefele) és
húzzunk egyet. Egy vulkán tört ki ezen a területen.
Tegyünk egy vulkán lapkát a húzott zsetonnak megfelelő
helyre. A lapkának le kell fednie e földrész és az előző
közti víz csíkot, ahogy az alábbi ábra mutatja, és
összeköti a két földrészt. Ezen terület zsetonra már nem
lesz szükség a játékban, félretesszük.
Példa: A húzott terület zseton a 11-es számú, így a
vulkán lapkát erre a számra kell tenni, úgy hogy
összekösse a 10-es területtel. E játékban a 11-es terület
nem létezik, helyette egy jóval nagyobb 10-es terület
lesz, amit 2 tenger határol.

4.

A megmaradt terület zsetonokból képpel lefele 2-t
kiosztunk minden játékosnak, 3 játékos esetén 3-t.
Minden játékos az Ichtoiból egyet azokra területekre
tesz, amit kapott.
5. Az a játékos, aki a legnagyobb számú terület zsetont
kapta, lesz a kezdőjátékos. Neki egy Ichtoját a
táblaszélén futó pontozósáv egyes mezőjére kell tennie.
A többi játékos is egy Ichtot tesz a következő szabad
mezőre az órajárásának megfelelő sorrendben, azaz aki
a kezdőjátékos mellett jobbra ül, a 2-es mezőre teszi, aki
ő mellette a 3-as mezőre.
6. Most minden játékos megkeveri a terület zsetonjait
és egyet ad mindkét szomszédjának (3 játékos esetén
egy marad neki.) A játékosok a most kapott területekre
is tesznek 1-1 Ichtot. A játékosok a megmaradt 8
Ichtojukat (3 játékos esetén 7) maguk elé teszik.
7. A Gén kártyákat is megkeverjük, és 4-et felcsapunk
belőlük olyan helyre, hogy mindenki jól lássa őket. A
megmaradtakat egy pakliba, képpel lefele a tábla mellé
tesszük. 3 játékos esetén a Bűzmirigy (Stinkglands) és az
Izomzat (Muscles) géneket kivesszük a játékból, így csak
3 lap kerül a lefordított pakliba.
8. Az összes terület zsetont –kivéve persze azt, amire a
Vulkán lett téve- összegyűjtjük, és a kezdőjátékos húz
belőlük 3-t, amit titokban megnéz. Ezután a pánik
zsetont is belekeverjük a megmaradt zsetonok közé.

2. A JÁTÉK MENETE
Korszakok A játék 2 vagy 3 Korszakból áll. Minden korszak a játékosok köreiből, és
értékelő körökből áll, amik felváltva követik egymást. Az egyes értékelő
körök után a speciális események következhetnek: a Mutáció és a Pánik.
Egy korszak két vulkán kitörésével ér véget. Ezen eseményeket a
szabály harmadik részében részletezzük.
Játékos szerepek Minden körben a játékosok megkapnak a 3 szerepből egyet. A
kezdőjátékos lesz az első Környezet játékos. A Környezet
játékos dönti el, hogy melyik földterület lesz a kör végén
értékelve. A tőle balra ülő játékos lesz a Statiszta e körben.
Neki nincs semmilyen aktív szerepe e fordulóban. A többi
játékos lesz az Ichto játékos. (3 játékos esetén 1 Ichto játékos
lesz). Ők megpróbálják a táblán megnövelni az Ichtoik számát.
A kör végén értékelés, majd a játékosok megcserélik a
szerepeiket a következő körre, a példában látható módon.

Példa 4 játékos esetén
1. kör
2. Ichto játékos
1. Ichto
játékos

2. kör

Statiszta

Környezet játékos
(=kezdőjátékos)
Statiszta
1. Ichto játékos
2. Ichto játékos

Környezet játékos

2.1 Értékelő terület választása
Zseton választás A Környezet játékos megnézi a 3 terület zsetont, majd kiválaszt

Statisztáé

egyet, amit képpel lefele maga elé tesz. A megmaradt két zsetont,
képpel lefele, átadja a bal szomszédjának, a Statisztának. A
Statiszta megnézi őket, de nem beszél róluk a többi játékossal.
A Környezet
játékosé

2.2 Ichto akciók
Most az Ichto játékosok köre jön. Az órajárásának megfelelő
sorrendben tehetnek 2 akciót.
+ játékos esetén csak 1 Ichto játékos van, de ő 3 akciót tehet.
Minden akciónak az alábbi négy lehetőségből kell kikerülnie, a
játékos által tetszőlegesen kombinálva.

Példa
A játékos lehet, hogy 2
kör nemzést választ vagy
egy kör vízi mozgást, amit
egy partra szállás követ.

1. Partra szállás Az egyik Ichtoját a játékos egy tengeri
területről, egy szomszédos szárazföldi
területre viheti.

2. Tenyésztés Egy a játékos által választott tengeri területen az Ichtok
(Szaporodás) szaporodnak. Minden azon a területen levő Ichto szaporodik, nem
csak a játékosé. Ha egy adott színből 3,5 vagy 5 Ichto van ezen a
területen, akkor 1 Ichtoval nő meg az adott színűek száma. Ha 6
vagy több Ichto van egy színből, akkor 2 új születik.

Minden játékosnak, akinek van elég Ichtoja az adott területen,
tenyésztenie kell új Ichtokat, hacsak nincs megfelelő mennyiségű
Ichtoja a személyes talonjában, ekkor annyit kell tenyészteni,
amennyit tud. Egy játékos csak akkor rendelhet el szaporodást egy
területen, ha ő maga is tud ott szaporodni. Ezért akinek már nincs a
talonjában Ichto, az sem rendelhet el
szaporodást.

Példa
6 fekete, 3 fehér és 2 szürke
Ichto van itt.

Ha a tenyésztés ezen a területen lett elrendelve, akkor 2 fekete és 1 fehér Ichto születik.
Szürke nem kap egy új Ichtot
sem, így ő nem választhatja e
területet a szaporodáshoz.

3. Vízi mozgás A játékos átmozgathat a saját Ichtoiból
(vízi akciók) amennyit akar egy tengeri területről
egy szomszédos tengeri területre.

4. Visszavonulás A játékos visszaveheti a tábláról annyi Ichtoját, amennyit akar a
saját talonjába.

Extra kör A játékos felhasználhat egy extra kör zsetont a normál
mozgása végén. Ezzel újabb 2 akciót szerez magának,
azt választja, amelyiket akarja. Egy játékos csak egy
extra kör zsetont használhat fel körönként.

Ez a lépés kicsit
értelmetlennek tűnhet, de
nagyon hasznos lehet, mert
lesz elég Ichtoja a játékosnak
a talonjában a Mutációs fázis
licitálásakor.

2.3 Értékelés
Amint az Ichto játékosok befejezték a körük, a Környezet játékos
köre kezdődik azzal, hogy megfordítja az előzőleg kiválasztott
terület zsetont. Ezen a területen vezető játékos pontokat szerez. Ha
a terület üres, akkor mindenki üres kézzel megy haza, egyébként 3
lehetőség van.

1. Verseny Ha a területen különböző színű Ichtok vannak, és ezek száma
különböző, akkor az értékelés a következőképpen zajlik: Először is
akinek (vagy akiknek) a legkevesebb Ichtoja van ott, az mindet
visszateszi a talonjába. Akinek a legtöbb Ichtoja van a területen, az
kap 3 pontot, mindenki más, akinek még maradt Ichtoja a
területen, 2 pontot kap.

2. Együtt-élés Ha minden színű Ichtoból ugyanannyi van a területen, akkor
minden játékos kap 2 pontot. És nem kell Ichtokat senkinek
visszavennie a talonjába.

3. Monopólium Ha csak egy színű Ichtok vannak az adott területen, akkor a játékos
3 pontot kap.

Pontozósáv A megszerzett pontokat a játékosok az Ichtoikkal lelépik a tábla
szélén körbefutó pontozósávon. Csak a szabad mezőket számoljuk,
a foglalt mezőket átugorjuk, így mindig csak egy Ichto lehet egy
mezőn. Ha több játékos is szerez pontot, akkor mindig az lépi le
előbb a pontjait, aki előrébb áll.

Zseton Amint egy terület ki lett értékelve a zsetont a terület Vulkán
jelzőjére tesszük.

Mutáció Amikor egy vagy több jelző először eléri vagy átlépi a pontozósáv 3
mutáció mezőjének valamelyikét (12,16,21), akkor Mutáció jön
létre.

Példa
Olyan területet értékelünk,
amin 4 csíkos, 3 fekete, 2
szürke és 1 fehér Ichto van. A
fehér Ichto visszakerül a fehér
talonjába, a csíkos 3, a fekete
és a szürke 2 pontot kap.
3 pont

2 pont

Vissza a
talonba
Ha 4 fekete és csak 1 szürke lett
volna a területen kezdetben,
akkor a fehér és szürke kerül le
a tábláról, és a csíkos és fekete
is 3 pontot kap.
Példa
Fehér 2 pontot szerzett, fekete
3-t. A fehér előrébb áll a
pontozósávon, ezért előbb ő
lép, így átugorja a szürkét.
Ezután a fekete lép, és a szürkét
és fehéret is átugorja.

Példa
A 10-es terület lett értékelve,
a 10-es zseton a tábla 10-es
jelölésű helyére kerül.

2.4 Kör vége
Amint az értékelés véget ért a játékosok megcserélik a szerepeiket
a már említett módon.
Az új Környezet játékos, az előző Statiszta, húz 1 zsetont a már
meglevő kettő mellé, amit az előző körben a Környezet játékostól
kapott.

Pánik?

Ha az új zseton a Pánik, akkor Pánik szünet következik (lásd a
szabály 3.2 pontja). Amint a pánikot feloldották, a Környezet
játékos húz egy új zsetont.

Vulkán? Ha a játékos nem tud húzni új zsetont, mert már mindet
felhasználták, akkor a Korszaknak vége és kitör 2 vulkán (lásd a
szabály 3.3 pontja).

Példa
A fekete 2 pontot szerzett és a
mutációs mezőn állt meg, 3
ponttal átlépte volna e mezőt.
Mindkét esetben Mutáció
jönne létre.

3. ESEMÉNYEK: MUTÁCIÓ, PÁNIK, VULKÁN
3.1 Mutáció
Mikor? Ha egy vagy több játékos jelzője eléri vagy túl halad egy új Mutáció
mezőt értékeléskor, akkor egy Mutáció fázis következik egy Gén
aukcióval.
Mutáció mezők

Példa
A licitek: 4, 1, 4, 4

1. Árverés A licithez a játékos fogja a talonjában levő összes Ichtoját, és
titokban két részre osztva őket a két öklébe veszi. Majd az egyik zárt
öklét az asztal közepére teszi, természetesen azt, amelyikben a
licitre szánt Ichtok vannak. Majd az összes játékos egyszerre kinyitja
az öklét. Az öklökben levő legtöbb Ichto a legmagasabb licit. Ha
egyenlőség alakul ki a licitek közt, akkor akinek hátrább van a
pontjelzője a pontozósávon, azé a magasabb licit. Amint a liciteket
értékelték, az Ichtok visszakerülnek a talonokba.

2. Gén választás Akinek a legmagasabb licitje volt, annak el kell vennie egy gént az
ajánlatból.

3. Az ár A játékosnak a táblán levő Ichto talonba tételével kell fizetnie. Az ár,
amit fizetni kell az a licitben feltett Ichtoi száma, plusz a már
meglevő génjei száma. (Az első Mutációs körben ez természetesen
0.) Ha a játékos nem tudja kifizetni az árat, akkor a licitje
érvénytelen, és a második legmagasabb licitű játékos nyeri az
árverést.

4.További gének Most a második legnagyobb licitű játékos vehet egy gént az
ajánlatból. Neki nem kell megvennie mindenképp, helyette
választhatja azt is, hogy passzol, ezzel átadja a vásárlási lehetőséget
az utána következő legmagasabb licitű játékosnak. 4 vagy 5 játékos
esetén maximum 3 gént lehet megvenni egy Mutációs fázisban, 3
játékos esetén maximum csak kettőt.
Mivel a legmagasabb licittel kötelező megvenni a gént, így legalább
egy gént eladnak árverésenként. Az is lehet, hogy a licit 0, amivel
meg kell venni egy gént (persze ehhez az kell, hogy minden licit 0
legyen.) Ez persze nem feltétlen jelenti azt, hogy ingyen jut hozzá a
játékos, hisz ha már vett gént az hozzáadódik az árhoz.

5. Csere Új géneket kell húzni az eladottak helyére. 4 vagy 5 játékosnál 3
gént húzunk, 3 játékos esetén kettőt, persze ez függ az eladott
gének számától is.

A feketéé a legmagasabb licit,
mert a jelzője neki áll a
leghátrább a pontozósávon, a
csíkos a 2., a szürke a 3., és a
fehér az 1-es ajánlattal a 4.
Példa
Ha az előző példában szereplő
feketének már van egy génje,
akkor 5-t kell fizetnie az új
génért.
Tanács
A Ha a játékosnak nincs elég
Ichtoja a talonjában, akkor nem
tud nagy licitet tenni. De ha
meg sok van ott, akkor azért
kell óvatosnak lenni, hogy ne
tegyünk túl magas ajánlatot. Az
Ichtok versenye a kihalás
szélére sodorhatja őket, úgy ha
a játékos annyit vesz le a
tábláról, hogy a maradék már
nem tud szaporodni.
Példa
Az előző példánál maradva,
fekete megvett egy gént. A
csíkos megvehet egyet. Ha
passzol, akkor a szürkéé a jog.
Ez esetben a szürke után még a
fehér is vehet a szerény 1-es
licitjével egy gént. Persze ha
van már neki egy, akkor 2-t
fizet érte.

3.2 Pánik
Mikor? Ha az új Környezet játékos húz egy Pánik zsetont,
azonnal pánik szünet következik.

Hol? Azon a szárazföldi területen hat, ahol a legtöbb Ichto található. Ha
több ugyanannyi legtöbb Ichtot tartalmazó terület is van, akkor
amelyik játékos a pontozósávon leghátul áll dönti el, hogy melyikre
hasson a pánik.

Példa
Az 1 és 3 területen is négy Ichto
van, a többin kevesebb.
A legrosszabb helyen álló játékos
az 1-es terület mellett dönt. Az
összes Ichtot erről a területről
vissza kell tenni egy tengeri
területre. Mivel ott is választási
lehetőség van, ezért azt is el kell
döntenie, hogy hova kerüljenek.

Hova? Az összes Ichto az érintett területről egy szomszédos tengeri
területre megy át. Ha több tengeri terület közül lehet választani,
akkor az a játékos dönti el, hogy hova kell menni, aki a pontozósáv
utolsó helyén áll. (Akkor is, ha neki nincs is ott Ichtoja.)

3.3 Vulkánok és az új korszakok
Példa

Mikor? Amikor az új Környezet játékos nem tud harmadik terület zsetont
húzni, akkor a vulkánok törnek ki az utolsó két területen. (A két
megmaradt terület zsetonnak megfelelő terülten.)

Feketének 2 Ichtoja van a 10 es
területen és 3 a 11-esen. A
fehérnek 1 van a 10-esen.

Először is az egyiket véletlenszerűen kiválasztjuk, és ott normál
menet szerinti értékelést tartunk. A megmaradt területen nem lesz
értékelés.
Ha az értékelés során egy vagy több jelző eléri vagy túl halad egy új
mutációs mezőn, akkor a vulkán kitörés előtt még egy Mutációs
fázis is lezajlik.
Amint az értékelés lezajlott, egy vulkánt kell tenni a két terület közé,
a játék elején leírtaknak megfelelően.

Veszteség Minden új (bővített) a Vulkán területen minden színből csak egy
Ichto maradhat. A többit le kell venni és visszakerülnek a játékosok
talonjába.

Új korszak A vulkáni terület terület zsetonját kivesszük a játékból. A táblán levő
megmaradt zsetonokat begyűjtjük, és a pánik zsetonnal együtt
összekeverjük.
Az új Környezet játékos húz három terület zsetont, kiválaszt belőlük
egyet, és elkezdődik az új kör. Ha az új környezet játékos pánik
zsetont húz, akkor az új korszak pánikkal kezdődik.

Az új vulkán összeköti a 10-es és
11-es területet. A vulkán kitörés
után a feketének 4 Ichtoját vissza
kell tennie a talonjába, így marad
1 az új területen. A fehérnek
nem kell levenni 1 Ichtoját sem.

4. A JÁTÉK VÉGE
Mikor? A játéknak akkor van vége, amint egy játékos eléri vagy túl haladja a 30 pontot a pontozósávon.
Ha ez egy értékeléskor történik, akkor az értékelő kört még végigvisszük. Ha ez egy vulkán kitörés
miatt értékelő kör, akkor az értékelést végigvisszük, és utána még a vulkán is kitör, és a
veszteséget is elszenvedik a játékosok.

Végső értékelés A játék végén két végső értékelés fázis van:
Teljes Az a játékos, akinek a legtöbb Ichtoja van a táblán (szárazföldön és tengeren együtt), az kap 3
pontot. Ha több játékosnak is ugyanannyi van az első helyen, akkor a pontot elosztják egymás
közt. (lefele kerekítve)

Szárazföldi Az a játékos, akinek a legtöbb Ichtoja van a szárazföldi területeken, az 2 pontot kap. Ha ez
döntetlen több játékos közt, akkor elosztják a pontokat (lefele kerekítve).
Ha a teljes értékeléskor egy játékos kapja a 3 pontot, akkor ő már nem vesz részt a szárazföldi
értékelésben.
A két végső értékelés fázisban szerzett pontokat ugyanúgy lépjük le a pontozósávon, mint a
normál értékelési fázisban, azaz csak a szabad helyeket számoljuk, és a foglaltakat átugorjuk.

Győztes Amelyik játékosnak a játék végén, a pontozósávon legelőrébb van a jelzője, az nyeri meg a játékot.

Mint mindig, mi nagyon hálásak vagyunk a sok önkéntesnek (és áldozati
báránynak), akik segítettek nekünk tesztelni és fejleszteni a játékot. Túl sokan
vannak ahhoz, hogy itt mindenkit személy szerint feltüntessünk. A
legfontosabbak közülük Astrid és Ottmar, akik időnként a teljes teszt
folyamatot átvették tőlünk, Asger, aki Dániában tesztelte a játékot, és RaIf és
Sabine, akik mindig készen álltak újra tesztelni a játékot, annak ellenére amit
a működésképtelen korai verzióktól elszenvedtek. Köszönjük azoknak az
embereknek is, akik az Astrid, Ottmar és Asger szervezte tesztelő
csoportokban próbálták a játékot és minden tesztelőnek az Alan Moon®s
Gathering of Friends csoportból, és mindenki másnak is..
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5. A GÉNEK
Két féle gén típus létezik: az egyik mely új lehetőségeket ad a játékosnak
(Beolvasztás, Láb, Tojás, Szárny, Bűzmirigy, Gyorsaság, Fogazat) és a másik, ami
módosít már meglévő mechanizmusokat (Gyereknevelés, Izomzat, Fül, Meleg vér).
Az első típus használata opcionális, a második típusú gének automatikusan kifejtik
hatásukat a tulajdonosuk akaratától függetlenül.

Beolvasztás 2 akcióért cserébe egy területen található 2 különböző színű Ichto egy saját
(Assimilation) színűre váltható. Ez működik bármilyen szárazföldön vagy vízben ahol
legalább egy saját Ichto van, és ha a játékos talonjában is van Ichto. Felteszi
a játékos a saját Ichtoját arra a területre, és a 2 beolvasztott Ichtot
visszateszi a tulajdonosaik talonjába.
Láb Egy akcióért 2 Ichtoval mehetsz ki a szárazföldre egy helyett.
Egy akcióért egy saját Ichtok egy szárazföldről egy olyan
(Legs)
szomszédos földre mozgathatsz, ami csak egy víz sávval van
elválasztva.
Gyereknevelés Szaporodáskor 2 vagy 3 saját Ichto után 1 plusz Ichto születik, 4 vagy 5 után 2 és 6
(Care of young) vagy több Ichto után 3 új érkezik.
Tojás 2 akcióért egy a szárazföldön levő Ichto szül egy új Ichtot. Ha kettő
(Egg) vagy több Ichtod van e szárazföldön, akkor csak egy akcióba kerül
az új születése.

Szárny Egy akcióért egy vagy kettő Ichtod egy szárazföldi területről
(Wings) elrepülhet egy általad választott másik (szárazföldi vagy vízi) területre. Mindkét
Ichtonak ugyanarról a területről kell indulnia, és ugyanarra a területre kell
ékeznie.

Izomzat Szárazföld értékelésekor egy fél Ichtoval többed van. Azaz
(Muscles) mindenkit legyőzöl akinek kettője van, de akinek hárma van attól
kikapsz. Nem használható a végső értékelés során.

Fül Pánik esetén az Ichtoid a szárazföldön maradhatnak. Néhány vagy
(Ears) akár az összes is bemehet a tengerbe, ha úgy akarod.
Mielőtt a vulkán kitörne a többlet Ichtoid gyorsan a tengerbe
menekítik magukat.
A szárazföldön védett vagy a fogazat ellen, mivel meghallod a
közelítő támadót.

Bűzmirigy Egy akcióért egy ellenfeled összes Ichtoját egy olyan szárazföldről, ahol neked is
(Stinkglads) van legalább egy Ichtod, egy szomszédos tengerbe mozgathatod.
Gyorsaság Egy akcióért két saját Ichtot vihetsz ki a szárazföldre egy helyett.
(Turbo) Vízi mozgás során egy vízi területről tetszőleges vízi területre át
mehetsz, nem csak egy szomszédosra.

Meleg vér Amikor te vagy az Ichto játékos, akkor plusz egy akciót használhatsz fel: 3 játékos
(Warm blood) esetén 4 akciót, 4 vagy 5 játékos esetén 3-t.

Fogazat Egy akcióért leveheted egy ellenfeled egy Ichtoját bármilyen olyan területről (vízi
(Teeth) vagy szárazföldi), ahol neked legalább egy Ichtod van. Az ellenfél Ichtoja
visszakerül a talonjába.

