
JÁTÉKSZABÁLYOK
CÉL: Ne fogyj ki a lehetőségekből, és ne találkozz a Mumussal.



2. OLDAL a 8-ból

Valami baljós dolog gyötri Condyle Öböl árváit. Kifogynak a lehetőségekből  
és sorsuk lassan megpecsételődik. Szerencséjükre te törődsz az árvákkal. 
Nem igaz? Óh, de jó. Ahhoz, hogy megmentsd őket, át kell vezetned őket  
a gyönyör, de folyamatosan változó veszélyek földjén, minden lehetőséget  
a javukra fordítva, és túljárni mindenki eszén, aki ártani akar az árváidnak...  
a Mumust is beleértve.
Minden játékos örökbe fogad egy árvát (de jobb ha nem kötődsz hozzá túlságosan). 
Mindegyik árva adott Lehetőségekkel rendelkezik. A játék megnyeréséhez 
ne engedd, hogy az árvád kifogyjon a Lehetőségeiből. 
Az Öböl kártyákból építitek a játékteret, ami minden játék alkalmával  
máshogy épül fel. Minden mező egyedi előnyöket biztosít. Mi a csapda? 
Minél jobb az előny, annál kockázatosabb ott tartózkodni.
A Lehetőséget adott mezőkön tartózkodó játékosokra lehet kijátszani. 
Használd a Lehetőségeidet, hogy ellopd a többiek lehetőségeit. Mondjuk... 
igen, lopsz az árváktól (de árvaként teszed, szóval így rendben van).
Fogynak a Lehetőségeid? Kockáztass meg egy látogatást a Rémlakban.  
Ott vakon válogathatsz a Kétségbeesett cselekedetek közül. Többségük 
több Lehetőséget ad. Sajnos azonban odabent bújkál... a Mumus is. 
Bármi történjen, ne fuss össze a Mumussal.
Kifogytál a Lehetőségekből? Vesztettél. Kihúztad a Mumust? Vesztettél. 
Az utolsó árva...
Nyer?
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Várjunk már... Melyik kártya  
mire való?

Lehetőség kártyák (38) – Tevékenységek és védekezés

A lehetőségekkel az árvák fel tudnak készülni. Segítsé-
gükkel mozgathatsz más árvákat, elveszíthetik a Lehető-
ségeiket, vagy át is adhatják neked.

Cul-De-Sac/Rémlak (1) 
Az öböl potenciálisan veszélyes központja

A Cul-De-Sac (magyarul zsákutca) egy fix öböl mező, 
ahol speciális tevékenység hajtható végre. Az alapjáték-
ban egy Cul-De-Sac található: a Rémlak. A Rémlakban 
tartózkodó árva azzal kezdi körét, hogy a Kétségbeesett 
cselekedetek pakliból választ egy lapot.

Kétségbeesett cselekedetek (KECS) (6) 
A Mumus házában található dolgok

Ha árvád a Rémlakban fejezi be a körét: A következő 
mozgás fázisod előtt fordíts képpel felfelé egy Kétségbe-
esett cselekedet lapot. Miután megnézted, követned kell 
a rajta szereplő utasításokat (vagy némely esetben egy 
másik játékosnak kell követnie). A lap ezután kijátszott-
nak minősül, de képpel felfelé fordítva marad a játék 
hátralevő részében.
Miután egy KECS lapot kijátszottak, képpel felfelé 
fordítva játékban marad, de a hatását csak egyszer kell 
érvényesíteni. A kártyák közül öt további Lehetőségeket 
biztosít az árváknak, egy azonban maga a Mumus.  
Ha kihúzod, az árvádnak vége.
Három vagy több játékos esetén az első játékos, aki 
kihúzza a Mumust (és az árvája elvesztése felett érzett 
rövid – mondjuk 15 másodperces – néma gyász után) 
visszakeveri a Mumust a megmaradt KECS kártya közé, 
hogy a többi játékosnak is legyen esélye összefutni vele.
*A „vége” azt jelenti, hogy „megették”**.
** Mármint, tényleg „megették”.
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Öböl lapok (9) – Ezekből épül fel a játéktér

Az öböl kártyák alakítják a folyamatosan változó játékteret, 
Condyle öblöt. Ha egy játékos rálép egyre az árvájával, külön-
féle előnyt biztosítanak neki a rejtőzködéshez. Egyes Lehető-
ség lapok azonban adott mezőkön lévő árvákat célozhatnak.

Kerülőút (4) – Lehetőség a világ megváltoztatására

4 Kerülőút lap található a Lehetőségek között. A Kerülőút 
lapok alapjában véve öböl kártyák, amik elsőre Lehetőség-
nek tűnnek. Bármely szabad öböl öböl mezőt kicserélheted 
a Kerülőút kártyára. Ezután a kicserélt öböl lapot helyezd 
át a játéktér bármely szabad pontjára. Például közelebb 
hozhatsz magadhoz egy mezőt, ami több Lehetőséget 
biztosít számodra, vagy pedig közelebb vihetsz egy mezőt 
egy másik játékoshoz, ami kellemetlen hatással lehet az ár-
vájára. A Kerülőút kártyák nem alkalmazhatók a Rémlakra.

Elég a kártyákból! 
Hogyan készítem elő a ro*adt játékot?!

  Keverd meg mindhárom paklit (Öböl, Lehetőségek 
és Kétségbeesett cselekedetek).

  A „Kezdő kereszt”: A legfiata-
labb játékos elhelyezi a Rém-
lakot a játéktér közepén, majd 
a felső négy öböl lapot felcsapva 
köré rakja azokat a Rémlak négy oldalán.

  Minden játékos elhelyezi az árváját ezen öt mező valamelyikén.  
Egy mezőn több bábu is 
tartózkodhat.

  Kétségbeesett cselekedet: 
Helyezd mind a hat kártyát 
képpel lefelé és egymás mellé.

  Lehetőségek: Oszd ki őket képpel 
lefelé a játékosok között. Ezek 
alkotják a Lehetőségek paklidat.

  Minden játékos húz két Lehetőségek lapot a paklijából (ez a két lap 
kézbe kerül, ezeket használhatod a játék fázisai alatt).
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Ja, ja, oké... de hogy kell  
játszani a játékkal?

AZ ALÁBBI FÁZISOKBÓL ÁLL MINDEN JÁTÉKOS FORDULÓJA:
1) MOZGÁS
2) JÁTÉK
3) HÚZÁS

1. MOZGÁS fázis (opcionális)

  Maradhatsz a helyeden vagy léphetsz egy vagy két mezőt.  
Átlósan nem mozoghatsz, de visszafele léphetsz.

2. JÁTÉK fázis (opcionális)

  Bármennyi Lehetőség lapot kijátszhatsz a kezedből,  
bármilyen kombinációban.

  Mindaddig kihagyhatod ezt a fázist,  
amíg nem akadályozza a húzás fázisodat.

  NE FELEDD: A kezedben egyszerre legfeljebb csak négy Lehetőség 
lapot tarthatsz. Például: X játékosnak három lap van a kezében.  
Két lapot kellene húznia a húzás fázisban, ezért ki kell játszania – 
NEM SZABAD ELDOBNI LAPOT – legalább egy lapot a köre játék 
fázisában akkor is, ha az káros az árvájára nézve.

  A játékosok csak akkor dobhatnak el lapot, ha erre utasítást kapnak.

HÚZÁS fázis (kötelező)

  Körödet két lap húzásával kell befejezned.

  Ez a két lap lehet Lehetőség és Öböl lapok bármely kombinációja  
(ha van még elérhető Öböl lap).

  Ha Öböl lapot húzol, azonnal le kell helyezned a játéktérre.

  Ha már nincs legalább egy lap a Lehetőségek paklidban,  
a Mumus elrabolja az árvádat és kiestél a játékból.
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Minden egyéb infó, ami ugyan triviálisnak tűnhet, 
de ha most nem írjuk le, akkor betámadtok minket 
a komment-szekcióban olyanokkal, hogy „oké, de... 
mi a helyzet a blablabla...”
Egy rakás fontos cucc a Lehetőségek kártyákkal kapcsolatban:

  Legfeljebb négy Lehetőség lap lehet a kezedben.

  A Lehetőség kártyákat képpel felfelé kell kijátszani a dobott pakliba 
(ennek köszönhetően a játékosok nem fogják tudni, hogy milyen kár-
tyák vannak még játékban).

  Ha kifogysz a Lehetőségekből, vesztettél.

Még fontosabb cuccok egyes specifikus Lehetőség kártyákról 
(főleg a Védekező lapokról):

  A Védekező lapok a vörös keretükről ismerhetők fel.

  Más Lehetőség kártyákat lehet semlegesíteni velük.

  FONTOS: A Védekező lapokat körön kívül is ki lehet játszani,  
közvetlenül a semlegesíteni kívánt kártya vagy tevékenység után.

  A semlegesített lapok kijátszottnak számítanak,  
de nem fejtik ki hatásukat a játékosokra.

  A Védekező lapokat más Védekező lapok  
semlegesítésére is ki lehet játszani.
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„De... de... pár tippet és tanácsot is szeretnénk! 
Írjatok már pár tippet és tanácsot!
De akaratosak vagytok srácok. De nincs mit tenni, megvettétek a játékunkat,  
szóval leköteleztetek minket...

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

  A játékosok sorrendje: balra haladva, a legfiatalabb játékossal kezdve.

  Fontos, hogy mindig tisztában legyetek a Lehetőség kártyáitokkal.  
Ne hagyj úgy lemenni egy kört, ha tudod, hogy nem fogsz tudni lapot 
húzni a Húzás fázisodban. Elég szánalmas volna hirtelen rádöbbenni,  

„Ó... nem tudok Lehetőséget húzni. Csak nem meghaltam?” Így Rick játszik. 
ELSŐ SZABÁLY: NE JÁTSZ ÚGY MINT RICK. Mindig tudd, mennyi Lehetősé-
ged van még, és hogy mikor kell az árvádat a Cul-De-Sac-ba küldened.

  Abban a pillanatban, hogy fogyni kezdenek a Lehetőségeid (hat vagy 
kevesebb lapod marad) fontos meggondolni, hogy tégy-e egy látogatást 
a Rémlakban annak reményében, hogy Kétségbeesett cselekedetet tégy, 
amitől a Lehetőségeid száma növekedhet. Ha kivársz, míg tényleg kifogysz 
a Lehetőségekből a köröd elején, akkor már többnyire túl késő, hogy újra 
összeszedd magad. Az elég Rickes volna, ha már nevén nevezzük a dolgokat.

  A Lehetőség kártyák felülírják a szabálykönyvet.  
Az Öböl lapok felülírják a Lehetőség kártyákat.

  Ahogy a Mumus kihúzásának veszélye növekszik, annál inkább küldd 
be a többi játékost a Rémlakba, hogy inkább ők fussanak össze vele.

  Amint valaki elengedi a lehelyezett lapot vagy a figuráját,  
a játék fázisának vége, ezt fontos szigorúan venni.

  Ha Lehetőséget lophatsz, teheted azt kézből kézbe vagy pakliból pak-
liba. Például: Mikor egy kártya azt mondja „Lopj 3 Lehetőséget egy 
másik játékos kezéből,” azokat a lapokat a kézben tartott lapjai közül 
kell húznod, majd neked is a kezedbe kerülnek.

  Kövesd nyomon, hogy mely Lehetőségeket játszották ki, és ezáltal mik 
maradhattak, és ennek tükrében tervezd meg a következő lépéseidet.

  Mindaddig játékban vagy, míg legalább egy Lehetőség lap van a húzó-
paklidban a húzás fázisodban.

  Nem lehet Lehetőség lapokat csereberélni.

  Némely Öböl kártya ütközhet másokkal. Egyes mezők, melyek meg-
védik a bábukat, árthatnak is, habár (sajnos) az öbölben nem minden 
felel meg ennek a szabálynak. Például, a Nyílt mezőn lévő játékosok 
nem lophatnak lapokat a Dombokon lévő játékosoktól.
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  Szánj rá időt, hogy végiggondold egy adott mező hatásait, valamint  
az egymáshoz és a Cul-De-Sac-hoz való helyzetüket is. Ahogy memo-
rizálod a Lehetőségeket, úgy fedezel fel stratégiát és kombinációkat 
az Öböl lapok lehelyezésében, amivel kimaxolhatod az előnyöket és a 
hátrányokat. Szóval, a játékstílusodtól függően inkább formáld céllal 
az Öblöt, mintsem hagyd véletlenszerűen kialakulni. Ebben a játék- 
stílusban a Kerülőút lapok nagyon értékesek tudnak lenni.

  A játékosok kombinálhatják a Lehetőség kártyákat a nagyobb sebzés 
vagy jutalom érdekében. Például, kijátszhatsz egy Valami komisz 
lapot, hogy a Nyílt mezőre küldj egy játékost, majd egy Kimerült lapot, 
hogy el kelljen dobnia négy lapot a paklijából, aztán kijátszasz egy 
Figyelmeztetés lapot, hogy te is a Nyílt mezőre kerülj, majd végül  
egy Nem a barátom kártyát, hogy három lapot ellopj tőle. Vágod?  
Jobb ha igen. A szigorúan vett „minden lépés végleges” szabály  
bármely kombót képes tönkretenni, ha kihagysz egy lépést.

Van még kérdés? Keresd a GYIK-ot! Még több kérdés?  
Figyelj, egy játékban, ahol az árvákat a nagyon valószínű halálba küldöd, 
minden sz*r rajtatok múlik! Ennyi.

Van egy nagyon jó ötleted vagy házi szabályotok? Sokkal jobb szabályokat  
írtatok, mint Jesse, és van vér a pucátokban megmutatni neki és a világnak?  
Írjátok meg nekünk (a képek segítenek!). Vagy, még jobb, vegyétek videóra 
a játékotok, és küldjétek el nekünk bírálatra.


