Szabályok

Wunderland
Stratégiai játék 2-4 utazó részére 8 év felett. Dirk Hillebrecht játéka.

Bevezetés

Bevezetés
Miniatur Wunderland a világ
legnagyobb modellvasútja

A világ legnagyobb modellvasútja és Németország egyik legnagyobb turista attrakciója Hamburg öreg
bevásárlónegyedében (Speicherstadtban) található: a Miniatur Wunderland. Évente több mint egymillió látogató merül alá az álmok, illúziók hihetetlen világába. A Wunderland 1300 m2-re terjed ki, különböző
területekre oszva - skandináviától az USA-ig, a tengertől a magas hegycsúcsokig. És ez a világ egyre csak
növekszik!
A Wunderlandban élvezheted a nappalokat és éjszakákat különböző régiók vendégeként a világ körül néhány óra alatt. Ha akarsz játszhatsz Las Vegasban, hegyet mászhatsz az Alpokban vagy hajókázhatsz
norvégiai fjordokban, mindez lehetséges Wunderlandban.

A játék meséje

A játék meséje

A játékosok kereszülutaznak
Wunderlandon, úticélkártyákat
teljesítenek és képeslapokat
gyűjtenek. Az a játékos győz,
akinek a legtöbb pontja vab
a játék végén.

Sok gyönyörű felfedeznivaló hely és dolog van Wunderlandban, amiért az emberek szeretnek itt utazgatni és megnézni különböző helyszíneket. Mivel a Wunderlanderek különösen beszélgetős emberek, általában nem egyedül utaznak, hanem csoporokban.

Mielőtt először
játszanál

A játékosok együttműködnek a Wonderlanderekkel az útjuk során. A játékosoknak meghatározott
helyszínekre kell elutazniuk és minél több képeslapot kell gyűjteniük. Azok a játékosok nyerik a játékot,
akik a saját hasznukra fordítják a többiek útitervét és a legtöbb pontot gyűjtik.
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Mindamellett, játszhatsz a maricák
nélkül is. Rajtad áll, hogy a matricával vagy anélkül tetszik jobban a
Wunderland.

32 matrica (8 mind a 4 színben)

25

A
játékhoz
32 matrica
Ha
This
game comes
withtartozik.
32 stickers.
szeretnéd, felragaszthatod ezeket
a jelölőkre, hogy tetszetősebbek
legyenek. Ha így teszel, figyelj,
hogy a matrica színe megfeleljen
a jelölőkorong színének!

32 jelölő (8 korong mind a 4 színben)

112 képeslap

4 pontozókártya
(mind a 4 színben)

1 nagy mozdony (barna)

A játéktábla

Megjegyzés
Kezdőpont

Szimbólum helyek

Pontozósáv

Airport & Bavaria

Amikor legelőször olvasod a
játékszabályokat, ne foglalkozz
a piros szegélyen lévő
szöveggel. Ez csak egy rövid
szabályösszefoglaló, ami segít
a későbbi játékok során.

Hamburg

Úticélok

Central Germany
Knuffingen

Switzerland

Pontozó segédlet

Körzetek
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USA

Scandinavia

Kártyahelyek

Előkészítés
• Helyezd a játéktáblát az asztal közepére. Wunderland 8 különböző körzetre van osztva és számos
helyszínt tartalmaz. A fényképes helyszínek az úticélok. A szimbólumokkal ellátott helyszíneken
képeslapokat gyűjthetsz.
• Rendezd a képeslapokat körzetek szerint (különböző szimbólumok) és készíts belőlük 7 paklit. Helyezd
ezeket a paklikat képpel felfelé a megfelelő körzetek adott helyére.
• Keverd össze az úticélkártyákat és képpel lefelé helyezd pakliban a játéktábla mellé. Minden játékos húz
2 úticélkártyát, és elhelyezi maga elé - képpel lefelé. A saját úticélkártyáidat bármikor megnézheted.
• Minden játékos választ egy színt, és mind a 8 saját színű jelölőjét elhelyezi a nagy Kezdőponton
(”Knuffingen”).
• Helyezd a saját színű kis mozdonyodat a pontozósáv nulla (0) helyére.
• Helyezd a saját színű pontozókártyádat a játéktábla mellé, közel a pontozósáv nulla (0) mezőjéhez.
• Az a játékos, aki utoljára utazott bőrönddel megkapja a nagy barna mozdonyt.

Előkészítés
Helyezd a játéktáblát az asztalra
Rakd a képeslapokat a
megfelelő helyre
Minden játékos kap:
• 2 úticél kártyát
• 8 jelölőt a Kezdőpontra
• 1 mozdonyt a nullára (0)
Rakd a pontozókártyákat félre
Jelöljétek ki a kezdőjátékost Ő kapja a nagy barna mozdonyt
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Játékmenet

Játékmenet
Az első játékos lép - a
barna mozdony órajárás
szerint halad körbe

Minden játékos egymás után lép. Az a játékos kezd, akinél a barna mozdony van. Miután az első játékos
végrehajtotta a lépését, átadja a tőle balra ülőnek a mozdonyt, aki a következő lesz. A játékosok órajárás
szerinti irányban lépnek a játék végéig. a barna mozdony jelöli, éppen ki van soron.

Jelölők mozgatása
Mozgass saját jelölőket
azonos helyszínről 1 vagy 2
hellyel tovább

A lépésed során mozgathatod egy vagy több jelölődet a vonalak mentén, a választásod szerinti helyszínről
egy vagy két helyszínnel tovább. Szabadon eldöntheted, hány jelölőt mozgatsz, de mindet azonos helyszínről
ugyanoda kell mozgatnod. Kötelező mozgatni, nem passzolhatsz.

Útitársak csatlakozhanak
hozád

Együtt utazni szórakoztatóbb: A többi játékos - órajárás szerinti irányban - most dönthet úgy, hogy a
jelölőit együtt mozgatja a Te jelölőiddel. Ekkor minden játékos eldöntheti, hogy akar-e és hány jelölőt a
tieiddel együtt utaztatni. A csatlakozó utazóknak ugyanonnan kell indulniuk, és ugyanoda kell érkezniük,
mint annak a játékosnak a jelölői, akiével együtt utaznak.

Opcionális (csak a soron
lévő játékosnak)

Teljesítheted az úticélkártyáidat és gyűjthetsz képeslapokat a jelölők mozgatása előtt és után is - a
saját lépésedben. Ezután a köröd befejeződik. A következő játékos megkapja a barna mozdonyt és
következik az ő lépése.

• Úticélkártya teljesítése
• Képeslap begyűjtése

1. lépés

2. lépés

Példa: Barbara (kék) van soron. A 8 jelölőjéből 5-öt mozgat
a Kezdőhelyről - Knuffingenből - 2 hellyel előrébb, a 9.
helyszínre. György (sárga) tőle balra ül, és úgy dönt, 4 jelölőjét
csatlakoztatja hozzá. Rita (piros) csak 2 jelölőt csatlakoztat
Barbara jelölőihez. Annak ellenére, hogy szerette volna egy
jelölőjét a 8. helyszínre tenni, hogy teljesítse az úticélkártyáját,
nem szállhat ki menet közben, ha egyszer csatlakozott valakihez, hanem végig kell utaznia vele a 9. helyszínre. Ezután
György köre jön.

Úticélkártya teljesítése
Úticélkártyák teljesítése:
• Úticélkártya megmutatása
• Jelölők visszahelyezése a
célról a Kezdőhelyre
• Mozdony mozgatása a
pontoknak megfelelően
• Új úticélkártya húzása
(A 4. kártya után már nem
hajtható végre)
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A Wunderlanderek szeretik előre megtervezni az utazásukat. A saját lépésed során annyi úticélkártyát
teljesíthetsz, amennyit csak akarsz. Ehhez legalább egy jelölőnek kell lennie minden egyes helyszínen,
ami az úticélkártyán van. Fordítsd meg az úticélkártyádat képpel felfelé, hogy mindenki láthassa. Ezután
rakj át egy-egy saját jelölőt a kártyán látható minden helszínről a Kezdőhelyszínre - Knuffingenre.
Minden teljesített úticélkártyáért annyi pontot kapsz, amennyi a kártya sarkában látható: 15 pont a 2
úticéllal, 20 pont a 3 úticéllal és 25 pont a 4 úticéllal rendelkező kártyákért. Mozgasd a mozdonyodat előre
a pontozósávon a pontoknak megfelelően.
A teljesített úticélkártyákat helyezd magad elé képpel felfelé. Minden játékos bármikor megnézheti, hány
úticélkártyát teljesítettél.

20
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A Wunderlanderek szeretik a képeslapokat! A saját körödben annyi képeslapot gyűjthetsz, amennyit csak
akarsz. Ehhez egy vagy több jelölődnek szimbólumon kell állnia. Rakj át bármennyi saját jelölőt a szimbólumokról a Kezdőhelyre - Knuffingenre. Végy el egy képeslapot minden egyes áthelyezett jelölőért
a megfelelő kártyahelyről.

41

34

20

Képeslapok gyűjtése

20

Példa: Barbara (kék) teljesíti az úticélkártyáját: Először
felfordítja a kártyát képpel felfelé, hogy a többi játékos
is láthassa. Ezután egy-egy saját jelölőt visszarak a
Kezdőhelyre a 8, 34 és 41 úticélról. Barbara kap 20
pontot, és előre lépteti a mozdonyát.
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Ezután húzz új úticélkártyákat minden teljesített kártya helyett és helyezd őket magad el képpel lefelé.
Kivétel: Ha a negyedik útcélkártyádat teljesítetted, ne húzz új kártyát. A meglévő, ötödik úticélkártyád
lesz az utolsó.

Képeslap gyűjtése
• Jelölő visszarakása a szimbólumról a Kezdőhelyre
• Képeslap elvétele

Ha egy kártyahely üres, nincs szerencséd. Nem gyűjthetsz képeslapot arról a helyről, de a jelölődet visszarakhatod a Kezdőhelyre, ha szeretnéd.
Helyezd a képeslapot magad elé képpel lefelé. Te megnézheted azokat bármikor. Minél több képeslapot
gyűjtesz annyi különböző helyról, amennyiről csak lehet, annál több pontot kapsz a játék végén.
Vedd figyelembe: Bár a Wunderlanderek szeretik a képeslapokat, könnyen belefáradnak, ha túl sok
képeslapot kell nézegetniük azonos környékről. Bármennyi képeslapot gyűjthetsz egy környékről, de
pontot csak legfeljebb 4, egy helyszínről származó képeslapért kapsz.

Példa: Barbara (kék) átrak a 3 jelölőjéből 2-t a Svájc
szimbólumról (aranytömb) és 1 jelölőt az Ausztria
szimbólumról (hegyek) a Kezdőhelyre. Begyűjt két
képeslapot Svájcból és egyet Ausztriából.
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A játék vége

A játék vége

A játéknak vége, ha a játékos:

A játék befejeződik a lépésed után, ha a következő két esemény egyike bekövetkezik:

• teljesíti az 5. úticélkártyáját
(kötelező)

• Teljesíted az ötödik úticélkártyádat. A játék azonnal befejeződik.

• begyűjt 7 különböző
képeslapot (opcionális)

• Begyűjtesz képeslapot mind a 7 régióból. (A Wunderlanderek nem gyűjtenek Knuffingenből képeslapot - itt érzik otthon magukat). Fordítsd képpel felfelé őket, és a játék azonnal befejeződik. Dönthetsz
úgy is, hogy nem fordítod fel a képeslapokat, hanem folytatod a játékot, hogy további úticélokat teljesíts
és még több képeslapot gyűjts be. Amikor megint Te kerülsz sorra, ismét eldöntheted, hogy felfordítod
a képeslapokat és befejezed a játékot, vagy tovább játszol.

Minden játékos teljesíthet
úticélt és begyűjthet képeslapot

Amikor a játék befejeződik, a jelölőket már nem lehet mozgatni. Mégis, minden játékos kap egy utolsó
esélyt, hogy teljesítsenek úticélkártyákat és begyűjtsenek képeslapokat, ha a jelölőik a megfelelő
helyszíneken vannak. Ha kevesebb képeslap van, mint szükséges, a játékot befejező játékos kap
lehetőséget először képeslap begyűjtésére, utána órajárás szerinti sorrendben a többiek.

Rendezd sorba a képeslapokat: szimbólumonként
legfeljebb 4 kártya számít:

Most minden játékos pontokat kap a begyűjtött képeslapokért. Rendezd sorba területek
(szimbólumok) szerint a képeslapokat. Egyenlőség esetén nem számít a sorrend. 1 pontot kapsz minden
egyes kártyáért, ami abból a régióból származik, ahonnan a legtöbb képeslapot gyűjtötted, 2 pontot
kapsz minden képeslapért, ami abból a régióból származik, ahonnan a második legtöbb képeslapot
gyűjtötted és 3 pontot kapsz minden képeslapért, ami abból a régióból származik, ahonnan a harmadik
legtöbb képeslapot gyűjtötted stb. (Lásd a példát a következő oldalon).

1. => 1 pont kártyánként
2. => 2 pont kártyánként
3. => 3 pont kártyánként
stb.

Területenként legfeljebb 4 képeslap számít bele a pontozásba. Ha több képeslapot gyűjtöttél az adott
régióból, a további képeslapok nem számítanak.
Megjegyzés: Pontozósegédlet található a játéktábla szélén. Rakd csak le a képeslapokat a leggyakoribb szimbólummal a tábla szélére a bal oldali helyre magad előtt, a kártyákat a második leggyakoribb
szimbólummal eggyel jobbrább lévő helyre stb. Ha több mint 4 képeslapod van egy régióból, dobd
félre a többi kártyát. Így könnyen leolvashatod a tábla széléről, hogy melyik képeslapért hány pontot
kapsz.

Használd a pontozókártyát, ha
eléred a 100 pontot

Mozgasd a mozdonyodat előre megfelelő hellyel a pontozósávon. Ha a mozdonyod eléri a 100 pontot,
tedd a pontozókártyádat magad elé a 100-assal felfelé. Abban a nagyon ritka esetben, ha eléred a 200
pontot, fordítsd meg a pontozókártyát, hogy a 200-assal legyen felfelé.

A legtöbb pontot elérő játékos
nyer

Aki a legtöbb pontot szerezte - a teljesített úticélokért és a begyűjtött képeslapokért - az a győztes.
Egyenlőség esetén több győztes van.
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Példa: A játék végén Barbarának 15 képeslapja van, és szimbólum szerint sorbarendezi. Hamburgból 5 lapot gyűjtött, de csak négyért kap pontot. Barbara összesen 38
pontot kap a képeslapjaiért.

Darab

Pontok

5 kártya
3 kártya
3 kártya
2 kártya
1 kártya
1 kártya

1 pont/kártya
2 pont/kártya
3 pont/kártya
4 pont/kártya
5 pont/kártya
6 pont/kártya

Összesen
4 pont
6 pont
9 pont
8 pont
5 pont
6 pont
38 pont

Úticélok
A játéktáblán lévő úticélok kiválsztásakor igyekeztünk a lehető legjobban követni a valódi Miniatur Wunderland helyszíneit. A gyártási technológia és a játékmechanika miatt kénytelenek voltunk valamennyire eltérni ettől. Természetesen minden fénykép a Miniatur Wunderlandban készült.

Knuffingen

Start: Knuffingen Central Station
1: Löwenstein Castle
2: Mine
3: Fire station
4: Dinosaur house
5: Autobahn
6: Löwenstein monument

7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:

Central Germany

Sunflower field
Marketplace
Hermann the Cheruscan
Arena (Romeo & Julia)
ICE bridge
Fair
Mount St. Pauli

22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:

Hamburg

St. Michaelis church
Volksparkstadion
St. Pauli Landing Stages
Eurotunnel
Köhlbrand Bridge
Hamburg Central Station
Lüneburg Heath
Tierpark Hagenbeck (zoo)

29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:

Scandinavia

Egeskov Castle
Bergvik Havn
Lighthouse
Lock
Storebælt
Heddal stave church
Kiruna

38:
39:
40:
41:

USA

Las Vegas
Cape Canaveral
Key West
Miami
Grand Canyon
Area 51
Mount Rushmore
Yosemite Park
Redwood trees

Austria

Prison
Schauertal Bridge
Wendel Mountain
St. Wendel

Switzerland

42:
43:
44:
45:
46:
47:

Landwasser Viaduct
Matterhorn
Lindt chocolate factory
Live concert
Bank robbery
Castello di Montebello

48:
49:
50:
51:
52:

Neuschwanstein Castle
Airport terminal
Multi-storey car park
Runway
Airport fire brigade

Airport & Bavaria
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