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JULES VERNES

A JÁTÉK ELÔKÉSZÍTÉSE
• A játékosok helyezzék a játéktáblát az asztal közepére.
•  A 3 Felfedezőt a játéktáblára a „havas sziklakráter” alá kell helyezni. 

A Felfedezőket bármelyik játékos mozgathatja. Ez azt jelenti, hogy egyik 
játékosnak sincs saját Felfedező fi gurája.

•  A Tutajt a játéktáblán kialakított startmezőjére „földalatti tenger” –re kell 
állítani. Ez a fi gura csak a játék II. szakaszában kerül játékba.

•  A játékosok válogassák külön a hátlapjuk szerint a kártyákat és külön-külön, 
paklinként keverjék meg azokat.

•  Minden játékos lefordítva kap 6 Felfedezőkártyát és 3 Felszereléskártyát, amit 
a kezébe vesz. 3 további Felszereléskártya kerül felfordításra a játéktáblára, 
ami a Nyílt készletet képezi. A maradék lapokból lefordított paklit kell képezni 
az asztalon, épp úgy mint az Eseménykártyákból és a Fosszília-kártyákból.

•  Minden játékos magához vesz 1 Víz követ, amit maga elé letesz az asztalra. 
A maradék Víz követ a játéktábla mellé kell tenni.

•  A Bonusz-kártya „Gombaerdő” a játéktáblára az I. szakasz célmezője mellé, 
a „Romváros” pedig a II. szakasz célmezője mellé kerüljön.

•  A Tengeri-kaland kártyákból megkeverés után egy lefordított paklit kell 
képezni a játéktábla mellett. Ezek a kártyák csak a játék II. szakaszában 
kerülnek játékba.

A Fosszília-kártyák
A játékosok a játék alatt Fosszília-kártyákat gyűjtenek, 
amikből a következő fajták vannak:

A JÁTÉK
„Szállj le a Sneffels Yocul kráterébe, amit a Scartaris árnyéka cirógat Calendae Julii előtt,
merész utazó, és akkor eljutsza Föld középpontjába.”
A játékosok három bátor kutató Otto Lidenbrock, unokája Axel és Hans Bjelke 
izlandi hegyivezető szerepébe bújva egy utazásba kezdenek a Föld középpontja 
felé. Izland fővárosán keresztül eljutnak Sneffels vulkánjáig, ahol alászállnak 
a mélységbe. A Föld gyomrában vezet útvesztőkkel, veszélyekkel teli útjuk, 
majd földalatti óceánon kelnek át, míg végül a Stromboli vulkán kürtőjén 
keresztül újra a szabadba jutnak. Három útszakaszon át a Föld belsejében tett 
felfedezéseikkel végül kivívják a szaktudósok elismerését. A játékot az a játékos 
nyeri, aki a legtöbb „elismerést” azaz Pontot gyűjt be.

A JÁTÉK TARTALMA
1 Játéktábla

2-4 játékos részére, 10 éves kortól

63 Felfedezôkártya 
(kék, piros és sárga, 

színenként 21db)

45 Felszereléskártya 
(kötél, csákány, iránytû, 

kétszersült, Ruhmkorff lámpa)
64 Fosszília

-kártya
16 

Eseménykártya

I. szakasz 
célmezôje

II. szakasz 
célmezôje

A felfedezôk
kiindulási helye

Eseménykártyák 
helye Felfedezôkártyák 

helye

Fosszília-kártyák 
helye

Felszereléskártyák 
helye

Nyílt készlet 
3 felfordított 

felszereléskártya 
helye

Tutajos kiindulási 
helye

3 Felfedezô 
fi gura

1 Tutaj

20 Víz kô

Koponyák: Egy egyedüli fél koponya 
0 Pontot ér, két összetartozó koponya 
fél, viszont 5 Pontot ér.

Különböző Fosszíliák és leletek: 
Ezek minden esetben 2 Pontot érnek.

Csontvázak: Egy csontvázrész 1 
Pontot, két különböző csontvázrész 3 
Pontot, egy teljes, három részből álló 
csontváz pedig 12 Pontot ér.

Arany és Kvarc: Ezek annál értékesebbek, 
minél többet birtokol belőlük egy játékos.
1 arany 1 Pont,
2 arany 3 Pont,
3 arany 6 Pont és így tovább, ha egy játékosnak 
6 aranya van az 20 Pontot, minden további 
arany kártya 5 Pontot ér.

A Pontokat a Kvarcért ugyanígy kell számolni.

2 Bonusz-kártya: 
„Gombaerdô és Romváros” 

10 Tengeri-kaland kártya



Gránit: Nem lehet rálépni.

Szakadék: Csak „Kötél” felszereléskártya kijátszásakor lehet 
átkelni rajta. Felfedező ilyen mezőn nem állhat meg.

Kőszikla: Annyi kártyába kerül, amennyi szikla a mezőn látható 
(2 vagy 3 kártya). Kivéve: „Csákány” Felszereléskártya kijátszásakor. 

Hans-Bach: Abban az esetben, ha egy Felfedező lépése ezen a mezőn 
ér véget, vagy csak áthalad ezen a mezőn, a Felfedezőt léptető játékos 1 
Víz követ kap a készletből. A Víz kövek nagyon értékesek, mert ezekkel 
a felfedezett Fosszília-kártyák egy szakasz végén nem vesznek el.

 Felfedezés: Abban az esetben, ha egy Felfedező lépése egy Fosszília 
mezőn ér véget, a játékos egy felfedezést tehet. Ehhez a játékosnak 
a mező által meghatározott fajtájú és darabszámú Felszereléskártyát 
le kell tennie. Ha a mezőn egy csillag képe látható, akkor a játékos a 
csillagért egy tetszése szerinti Felszereléskártyát tehet le a kezéből. 
Végül a játékos a mezőtől függően 1-3 darabszámú Fosszília-
kártyát vesz magához a lefordított pakliból. A játékos a megszerzett 
Fosszíliákat fajtánként külön csoportosítva, felfordítva maga előtt 
gyűjti az asztalon. A fosszíliákért kapható Pontok minden esetben a 
Fosszília-kártyákon fel vannak tüntetve. (lásd a játékszabály 1. oldalán)

Esemény: Abban az esetben, ha egy Felfedező lépése ezen 
a mezőn ér véget, vagy csak áthalad ezen a mezőn, a Felfedezőt 
léptető játékos lépése befejezésekor elveszi az Eseménykártyákból 
képzett pakli legfelső lapját. Csak jó események történhetnek. 
A villámos Eseménykártyát azonnal fel kell olvasni és végre 
kell hajtani az ahhoz tartozó akciót. A normál Eseménykártyát a 
játékos magához veszi és felhasználásáról egyszer később dönt.

Kötél: Engedélyezi a Felfedezőnek egy szakadék mezőn történő 
átkelést. Nem állhat meg a Felfedező szakadék mezőn. Egy szakadék 
mezőre történő lépés ugyanúgy 1 Felszereléskártyába kerül. 

Iránytű: A Felfedező 1 mezőt léphet átlósan, ez a lépés ugyanúgy 
1 Felszereléskártyába kerül. 

Kétszersült: Ez a kártya 2 plusz kártyának számít a kiválasztott 
színben. Csak kétszersült kártya kijátszásával nem lehet Felfedezőt 
mozgatni. A játékosnak legalább egy Felfedezőkártyát is ki kell 
játszania. Egy, vagy több kétszersült kártya kijátszása lehetővé teszi, 
hogy a játékos a Felfedezővel 5 mezőnél többet lépjen. 

Csákány: Ilyen kártya kijátszásakor a játékos lépése alatt minden 
olyan játékfelület, amin kőszikla van feltüntetve, csak 1 kártyába kerül 
a játékosnak. 

Ruhmkorff lámpa: Felfedezéskor a játékos két Fosszília-kártyával 
többet húzhat akkor, amikor a Felszereléskártyákat beadta. A játékos 
dönthet, hogy az összes kihúzott kártyából melyiket akarja megtartani. 
Végül a két nem választott Fosszília-kártyát a pakli aljára kell tenni. 
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A JÁTÉK MENETE
Az utazás három szakaszból áll. Minden szakaszra valamiben eltérő szabályok 
érvényesek. A játékhoz nem szükséges az egész játékszabályt egyszerre 
végigolvasnia. Olvassa el az I. szakaszhoz tartozó szabályokat, majd játssza 
végig az I. szakaszt a szabályok szerint (játékidő kb.:45 perc). Majd olvassa el a 
II. szakaszhoz tartozó szabálymódosításokat és játssza le a II. szakaszt (játékidő 
kb.:20 perc). Végül olvassa el a rövidebb III. szakaszhoz tartozó kiegészítő 
szabályokat és játssza le a III. szakaszát a játéknak (játékidő kb.:5 perc).

I. szakasz: Leszállás a Föld mélyébe
Vigyázva tapogatózva haladjon előre. A sötétben fojtogató forróság van. 
A szomjan halástól a  Felfedezőket Hans menti meg, mikor egy patakra lel. 
A patakot Lidenbrock professzor „Hans-Bach”-nak nevezi el. A felfedezők folytatják 
útjukat, a mélybeereszkedés végén egy hihetetlen felfedezés vár mindenkire.

A játékot a legbátrabb játékos kezdi, aki a következő két akció egyikét hajtja végre:

a) 3 kártyát húz
 vagy
b) 1 felfedezővel lép

Végül a játékot a következő játékos folytatja (óramutató járásával 
megegyező irányban), aki szintén ezen két akció egyikét hajtja végre.

a) 3 kártya húzás
•  A játékos húz három Felfedező és/vagy Felszereléskártyát 

egy tetszése szerinti kombinációban.
Példa: 1 Felszereléskártyát a Nyílt készletből, 1 Felszereléskártyát 
a lefordított pakliból és 1 Felfedezőkártyát.
Fontos! Be kell tartani a „Kártyalimit” szabályt, ami kimondja, hogy 
minden játékosnál maximum 10 Felfedező és 5 Felszereléskártya 
lehet. Abban az esetben, ha egy játékos túllépi a Kártyalimitet, és 
úja lapot húz, akkor azonnal, felhasználatlanul a lerakó-paklira 
kell tennie egy lapot (ez lehet az éppen felhúzott lap is).
•  Ha a játékos a Nyílt készletből vesz el lapot, akkor azt 

lépése befejezésekor ismét 3 lapra ki kell egészíteni.
•  Ha a játékosok felhasználják a Felfedező, vagy a Felszereléskártyákból 

képzett pakli lapjait, akkor a megfelelő lerakó-pakli lapjait a 
játékosok összekeverik és új húzó-paklit képeznek belőle.

b) Felfedezővel lép
•  A játékos mozgathatja az egyik Felfedezőt abban az esetben, ha a Felfedező 

színének megfelelő Felfedezőkártyát kijátssza- ámde maximum 
5 Felfedezőkártyát egy színben.

•  Egy Felfedező mozgatása egyik mezőről egy szomszédos mezőre 1 Pontba kerül.
•  A Felfedezőket csak függőleges és vízszintes irányban lehet mozgatni 

(átlós irányban sosem), és a mozgás iránya szabadon változtatható. 
A Felfedezőnek minden esetben legalább egy mezőt előre (lefelé) kell 
lépnie. Hátralépés, vagy csak oldalra lépés nem engedélyezett.

•  Egy mezőn csak egy felfedező állhat, de engedélyezett az egyik 
Felfedező mellett egy másik Felfedezővel történő elhaladás.

•  Egy játékos lépése során tetszése szerinti mennyiségű 
Felszereléskártyát játszhat ki.

•  A játékos a Felfedező léptetése után a kijátszott Felfedező és 
Felszereléskártyákat felfordítva a lefordított pakli mellé teszi. 
Így minden kártyafajtának egy lerakó-paklija képződik.

•  Egy Felfedező mozgatásakor fi gyelembe kell venni a 
különböző játékmezőkre vonatkozó szabályokat. 

Ehhez útmutatást ad a 3. oldalon a Felfedező léptetésére vonatkozó két szabályt.

A Felszereléskártyák

A játékmezők



meghatározott fajtájú és darabszámú Felszereléskártyát kell letenniük, amiért 
megegyező darabszámú Fosszília-kártyát vehetnek magukhoz a lefordított pakliból. 
Ez abban az esetben is érvényes, ha az éppen soron lévő játékos nem tud, vagy nem akar 
felfedezést tenni. A Ruhmkorff lámpát csak az éppen soron lévő játékos használhatja! 

Kaland a tengeren
Miután a játékos lépett a Tutajjal és a játékosok megtették a felfedezéseket, 
a soron lévő játékos lépése végén felfordítja a Tengeri-kaland kártya 
legfelső lapját. A Tengeri-kaland kártya pozitív és negatív hatású 
lehet. Pozitív a fosszília megtalálása, a gejzír, az Axel sziget és a két 
tengeri szörny csatájának „megtekintése”. Negatív a gömbvillám.

Azért, hogy az éppen soron lévő játékos a kártya pozitív hatásait kihasználhassa, 
be kell adnia a kártya bal oldalán feltüntetett Felfedezőkártyákat. Ezért a játékos 
megkapja a kártya jobb oldalán látható jutalmat. Egy fosszília esetén a játékos 
húzhat egyet a Fosszílai-kártyákból. Végül visszateszi a játék dobozába a 
Tengeri-kaland kártyát. Gejzír, az Axel sziget és a két tengeri szörny csatájának 
megpillantása kártyák a rajtuk feltüntetett Ponthoz juttatják az érintett játékost a 
játék végén. Ha az éppen soron lévő játékos nem tudja, vagy nem akarja beadni 
a szükséges Felfedezőkártyát, akkor utána a többi játékos az óramutató járásával 
megegyező irányban lehetőséget kap arra, hogy a szükséges Felfedezőkártya 
beadásával hozzájusson a jutalomhoz. Amikor egy játékos beadja a szükséges 
Felfedezőkártyát, a kaland befejeződik, az őt követő játékostársaknak már nem 
lesz lehetőségük a jutalom megszerzésére. Abban az esetben, ha már minden 
játékos sorra került és egyik játékos sem tudta, vagy nem akarta a Tengeri-
kaland kártyát teljesíteni, a kártya használatlanul bekerül a játék dobozába.

Példa: A játékban három játékos vesz részt. Az éppen 
soron lévő játékos lépett a Tutajjal, majd lépése végén 
egy fosszília leletre bukkan. Azért, hogy a játékos 
megtarthassa a fosszíliát, egy sárga Felfedezőkártyát 
kell beadnia. Mivel ennek a játékosnak nincsen sárga 
Felfedezőkártyája, így a lehetőséget a következő játékos 
kapja meg. Sajnos neki sincs sárga felfedezőkártyája, 

így a harmadik játékos próbálkozhat. Mivel a harmadik játékosnak sincs sárga 
felfedezőkártyája, ez a Tengeri-kaland kártya bekerül a játék dobozába.

Gömbvillám: A gömbvillám megkezd egy 
kört, míg egyik játékosnál becsapódik, vagy 
addig míg minden játékos meg nem védi magát 
ellene. Az éppen soron lévő játékos úgy védheti 
meg magát a gömbvillámtól, hogy a kártya bal 
oldalán megkövetelt Felfedezőkártyát beadja. 
(Kártyánként 2 azonos színű lap.) Abban az esetben, 

ha a játékos nem tudja, vagy nem akarja beadni a szükséges kártyákat, nála 
csapódik be a villám, aminek következtében elveszít egy Fosszília-kártyát. 
A játékos lépése ezzel véget ér, a Gömbvillámkártya belekerül a játék dobozába.
Ha a játékos beadja a kívánt lapokat, akkor a gömbvillám tovább 
vándorol az óra mutató járásával megegyező irányban a következő 
játékoshoz, akinek szintén így kell megvédenie magát. És így tovább.
Abban az esetben, ha már minden játékos sorra került és minden 
játékos megvédte magát a gömbvillámtól, a kártya anélkül, 
hogy bárkit megkárosítana bekerül a játék dobozába.

Két példa a Felfedezők léptetésére:

1. Példa: A játékos a Felfedezővel a 
bekarikázott mezőre szeretne eljutni. Ehhez 
kijátszik 3 piros Felfedezőkártyát, amiért 
a piros Felfedezővel 3 mezőt léphet előre. 
Kijátszik egy kötél kártyát, amivel átkelhet 
a szakadék felett, végül egy iránytű kártya 
kijátszásával a Felfedezővel átlósan lép. 
A játékos így ügyesen kikerülte a három 
szakadékmezővel körbevett területet. A játékos 
a kívánt mezőre érkezésekor még kijátszik 
egy kötél és egy csákány Felszereléskártyát, 
majd magához vesz 2 fosszília-kártyát. 

2. Példa: A játékos szeretné az I. 
szakaszt befejezni, de sajnos csak egy kék 
Felfedezőkártya van a kezében. A játékos 
kijátssza ezt a kártyát és még kijátszik 
mellé 2 kétszersült Felszereléskártyát. Így a 
Felfedezővel 5 mezőt léphet előre. A játékos 
kijátszik még egy Csákány kártyát, így 
minden kőszikla mező csak 1 kártyájába 
kerül.  Végül egy iránytű kijátszásáért 
a Felfedezőt átlósan lépteti. A játékos 1 
Víz követ és a Gombaerdő bonusz kártyát 
kapja meg nyereményül, valamint lépése befejezésekor még egy Eseménykártyát is húz.

Az I. szakasz vége
•  Akkor, amikor egy játékos egy Felfedezővel eléri az I. 

szakasz célmezőjét, jutalmul megkapja a Gombaerdő Bonusz 
kártyát. Végül a három Felfedezőt áthelyezi a Tutajra, ami 
a „Lidenbrock tenger” partján lévő startmezőn áll. 

•  Az I. szakasz végén a játékosok ellenőrzik, hogy elegendő Víz követ 
sikerül –e gyűjteniük azért, hogy megtarthassák a megszerzett 
fosszíliákat. A szabály: 1 Víz kő „ellát” 3 fosszíliát.

•  Ha egy játékosnak kevés Víz köve van, akkor vissza kell adnia annyi Fosszília-kártyát, 
amennyit nem tud ellátni. Példa: Egy játékosnak 11 Fosszília-kártyája van és 3 Víz 
köve. A játékos csak 9 fosszíliát tud ellátni, ezért 2 Fosszília-kártyát vissza kell adnia. 

•  Az ellátáshoz felhasznált Víz köveket a játékosok visszateszik a játék dobozába.
•  Ha egy játékosnak plusz Víz köve marad, akkor a játék végén Víz kövenként 1 pontot kap.

2. szakasz: Utazás a Lidenbrock tengeren
Lidenbrock professzorról kapta nevét ez a földalatti tenger, mert ő fedezte fel. Számtalan 
érdekes látnivaló várja még az Felfedezőinket útjuk során. Harminc méter magas 
korpafűben növő gombaerdőt találnak, ami óriási pecsétfákkal, páfrányfenyőkkel van 
körülvéve. A Felfedezők vízözön előtti állatok nyomaira bukkannak, tengeri szörnyeket 
fi gyelnek meg, és ott van még a felfedezésre váró Axel sziget is! Folytatódjék hát az utazás!

•  Az II. szakaszban a játékosoknak nem kell a megszerzett fosszíliákat Víz kővel ellátniuk. 
•  Egy kötél Felszereléskártyával épp úgy lehet átkelni egy örvény mezőn, 

mint ahogy az I. szakaszban egy szakadék mezőn.  
•  A játékosok a játékfelületen nem az egyes Felfedezőket mozgatják, 

hanem a Tutajt, mind a három Felfedezővel. A Tutaj mozgatásához  
egyszínű Felfedezőkártyákat kell kijátszani,  maximum 5 darabot.

•  Amikor a játékos a Tutajjal lép, legalább egy mezőt kell előre lépnie a játékfelület ellentétes 
oldalán található célmező felé. Hátralépés, vagy csak oldalra lépés nem engedélyezett.

•  Minden olyan esetben, amikor a Tutaj lépése egy Felfedező mezőn ér véget, a tutajt 
léptető játékos után az összes többi játékos is (az óramutató járásával megegyező 
irányban) felfedezést tehet. Ehhez az érintett játékosoknak a mező által 
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Miután a Tutaj elérte a lávafolyam utolsó mezőjét, a játék véget ér. Ha a kék 
Felfedezőkártya helyett egy piros Felfedezőkártya került volna felfordításra, a játék lépés 
nélkül azonnal véget ért volna, mert nincs már több piros színű tutaj a játékfelületen.

A JÁTÉK VÉGE ÉS AZ ÉRTÉKELÉS
• A játékosok összeszámolják az összegyűjtött Fosszília-kártyáik után járó 

pontjaikat, hozzáadják a célmezőknél szerzett Bonusz-kártyákért járó pontokat, 
valamint a tengeri kalandok során „megtekintett” dolgok után járó pontokat. 

• Ehhez hozzá kell még adni az I. szakasz után 
megmaradt Víz köveket (kövenként 1 pont).

• A játékosok a kezükben maradt Felszerelés és 
Felfedezőkártyák után nem kapnak pontokat. 

• A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. Egyezőség 
esetén az a játékos nyer, aki több Fosszília-kártyát gyűjtött. Amennyiben 
ez az eredmény is egyező, akkor a játéknak több nyertese van. 

4

A II. szakasz vége
Akkor, amikor egy játékos a Tutajjal eléri a II. szakasz célmezőjét, 
jutalmul megkapja a Romváros Bonusz kártyát. Végül a Tutajt áthelyezi 
a III. szakasz „Lávafolyam” kezdő mezőjére. (Az ábrán látható barna tutaj.)

III. szakasz: A lávafolyam
A Felfedezők útjuk végéhez közelednek. Egy vulkán kürtőjéből egy hatalmas lávafolyam 
a felszínre repíti őket. Micsoda csodálatos utazás! Egy vulkánon lementek a föld 
alá, egy másikon kijöttek, de ez 1200 mérföldre van a Izlandtól és elkerültek Szicília 
azúrkék ege alá! A felfedezők dicsőséggel teszik közre az utazásról írt beszámolót 
és bemutatják a tudományos szakembereknek az összegyűjtött leleteket.

• A soron lévő játékos felfordítja a Felfedezőkártya-pakli legfelső lapját 
és a Tutajjal a kártya színének megfelelő tutajmezőre lép a játéktáblán.

• Amikor a Tutaj olyan mezőre érkezik, amin egy vagy két 
áthúzott Fosszília-kártya van, akkor minden játékos elveszít 
egy, vagy két általa kiválasztott Fosszília-kártyát a kezéből.

• Ez a veszteség természetesen megakadályozható, mégpedig 
úgy, hogy mielőtt a játékosok beadják a Fosszília-kártyákat, 
előtte felfordítják a Felszereléskártyákból képezett pakli legfelső 
lapját. Minden olyan játékos, akinek a kezében van olyan Felszereléskártya, 
amilyen felfordításra került, beadhatja azt a Fosszília-kártya helyett. 

•  Ezután a következő játékos felfordítja a Felfedezőkártya-
pakli legfelső lapját, lép a Tutajjal és így tovább.

•  Miután a Tutaj elérte a lávafolyam utolsó mezőjét, vagy „áthaladt” 
azon, mert nincs már olyan színű tutaj a játékfelületen, mint amilyen 
színű Felfedezőkártya felfordításra került, a játék véget ér.

Példa a lávafolyam szakaszra:

1.  A soron lévő játékos egy sárga Felfedezőkártyát 
fordít fel. A Tutaj átkerül az első sárga tutajmezőre. 
Eztán a játékos felfordítja a Felszereléskártyákból 
képezett pakli legfelső lapját: amin kötél 
van. Minden olyan játékos, akinek van kötél 
Felszereléskártyája, beadja azt. A többi játékos 
elveszít egy-egy általa kiválasztott Fosszília-kártyát. 

2.  A következő játékos is egy sárga Felfedezőkártyát 
fordít fel. A Tutaj átkerül a következő sárga 
tutajmezőre. Mivel ezen a mezőn nincs 
Fosszília-kártya feltüntetve, így egy játékos 
sem veszít el egy fosszíliát sem és nem 
kerül Felszereléskártyája felfordításra.

3.  A következő játékos egy piros Felfedezőkártyát 
fordít fel. A Tutaj átkerül a következő piros 
tutajmezőre és nem történik semmi.

4.  A következő játékos egy kék Felfedezőkártyát fordít 
fel. Eztán a játékos felfordítja a Felszereléskártyákból 
képezett pakli legfelső lapját: amin csákány 
van. Minden olyan játékos, akinek van csákány 
Felszereléskártyája, beadja azt. A többi játékos 
elveszít két-két általa kiválasztott Fosszília-kártyát. 
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A játékos így 35 Pontot gyűjtött.
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