


  

Játéktartozékok 

Csinálj bárkátgóferfából, készíts 
rekeszeket a bárkában, és 

vond be kívül-belül szurokkal.” 
1 Móz. 6:14

 
 

 

A  Játék Célja 

A  Játék Előkészítése 

angol nyelvű fordítás:  
Mario Sacchi  És William Niebling 

36 szurokkocka 

108 hajódeszka 
(4 színben) 

1 bárkatábla (4 részben) 

1 játékszabály 1 akciótábla 

60 élelemlapka 

12 bónuszlapka 

4 karakterlapka 

26 nőstény 
állatlapka 

(rózsaszínű háttérrel) 

26 hím 
állatlapka 

(kék háttérrel) 

állatlapkák hátulja 

4 pontozójelölő 
(4 színben) 

8 munkás 
(4 színben) 

1 körjelölő 
2 húzózsák 
(2 színben) 

 

Ebben a játékban Noéval és fiaival – Sém, Khám, Jáfet – az a feladatod, hogy felépítsétek 
a bárkát és feltöltsétek az állatokat a párjukkal együtt, mielőtt az özönvíz elkezdődne!  
A győzelemhez a játék végére a legtöbb ponttal kell rendelkezned. Pontokat azzal 
szerezhetsz, ha a bárkára kerítéseket építesz és feltöltöd az állatokat a párjaikkal együtt.   
 

Fontos megjegyzés: Ha ez az első játékod vagy gyerekekkel játszol, akkor használjátok 
a játékszabály végén található gyors játékszabály ismertetőt.  
 

Először állítsd össze a bárkatáblát. Minden egyes játékos esetében használj egy 
bárkadarabot. Ami állandó bárkaelem az a „hajóorr” és „hajófar” (mindössze ennyi kell 2 
játékos esetében), és ha szükséges, ehhez adj még 1 vagy 2 középső elemet.  
 

A bárka 2 játékosra. 

Tedd az akciótáblát a normál oldalával felfelé (lásd a képen). A tábla 7 akciólehetőséget 
ábrázol, amit a munkásaid végezhetnek el. Minden egyes akció esetében van egy 
befejezett és egy aktív akciómező.  
Helyezd az összes hím állatlapkát a fekete húzózsákba, míg a nőstény állatlapkákat a 
fehérbe és keverd össze őket.  
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FIGYELJETEK ODA! Ha 2-en vagy 3-an 
játszotok, akkor néhány állatlapkát el kell 
távolítani a játékból, mielőtt a húzózsákba 
kerülnének. Nézzétek át a lapkákat, hogy 
melyiket fogjátok használni és melyik kerül 
vissza a játék dobozába.   
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aktív akciómező befejezett akciómező 
méret (pontok feltöltése) 

győzelmi  
pont 

nem 

3, vagy több 
játékos esetén 

lapka 
eleje 

lapka 
hátulja 

Az oroszlánok az 
egyetlen állatok, 
ahol a hím és a 
nőstény eltérő. 

Minden játékos válasszon egy karakter-
lapkát, egy munkást (2 játékos esetén két 
munkást), abban a színben 3 hajódeszkát, 
2 szurokkockát, 2 élelemlapkát és a 
húzózsákból véletlenszerűen húzott 3 hím 
és 1 nőstény állatlapkát. Ha 2 azonos fajta 
állatot húzol, akkor 1-et tegyél vissza és 
húzz helyette egy másik lapkát (2 
különböző játékosnak ugyanolyan fajta 
állatlapkája lehet).  
 

Tedd a megmaradt hajódeszkákat, a 
szurokkockákat és az élelemlapkákat a 
játékosok számára elérhető közelségbe.  
Az a játékos lesz a kezdőjátékos közületek, 
aki utoljára ázott el az esőtől.  
Rakd a munkásod az akciótábla első 
befejezett akciómezőjére (a bal oldalon az 
egyik). A többi játékos is helyezze le a 
munkásait sorrendben, balra haladva. Ha 
ez egy 2 játékos változat, akkor az első 
játékos a munkását az első és negyedik 
mezőre, a másik játékos pedig a második 
és harmadik mezőre tegye.  
 

Tedd az összes pontozójelölőt a pontozósáv első négyzetére, és a fekete körjelölőt a 
körsáv első mezőjére.  
Most már készen álltok a bárka felépítésére! 
 

első négyzet 

pontozósáv 

körsáv 

Játékmenet 
A játékot legalább 10 játékkörön keresztül játsszátok. Minden kör két fázisból áll: 
 az akció kiválasztása és 
 az akció végrehajtása. 

 1. Fázis: Akcióválasztás 
Ebben a fázisban választod ki, hogy melyik akciót szeretnéd végrehajtani a fordulód során. 
Kezdve azzal a játékossal, akinek a munkása az első befejezett akciómezőn áll,  
mindenki áthelyezi a saját munkását az általa választott aktív akciómezőre. 
A fordulóitokat az akciótáblán, a 
játékossorrend alapján végzitek el. Ha 
szeretnéd, választhatod a következő 
fordulóban is ugyanazt az akciót, mint 
ami az előzőben volt.   

FONTOS: Minden aktív akciómezőn 
egyszerre csak egy munkás állhat. Ha a 
munkásod lehelyezted egy aktív akció-
mezőre, akkor abban a fordulóban már 
senki sem tudja választani azt az akciót. 
 Bónuszlapkák: Ha van valamilyen bónuszlapka az aktív akciómezőben, amit választottál, 
akkor a bónuszlapkán lévő értéket azonnal megszerzed (told előre a pontozójelölőd a 
pontozósávon). Ezután vedd le a bónuszlapkát az akciótábláról.  
Megjegyzés: Az első kör alatt nincsenek bónuszlapkák az akciótáblán.  
Miután minden játékos kiválasztotta az akcióját (és lehelyezte a munkásait), adj minden 
olyan aktív akciómezőhöz +1 bónuszlapkát, ahol nincs munkás. Ha egy mezőn már van 
bónuszlapka, akkor cseréld le 1 ponttal magasabb értékű lapkára (ezek kétoldalasak).  
A bónuszlapka maximális értéke +4 lehet.  
 2. Fázis: Akció végrehajtása 
Ebben a szakaszban az akciótáblán minden akció balról jobbra kerül végrehajtásra, de csak 
akkor, ha áll egy munkás a megfelelő aktív akciómezőn.  
Kezdd el végrehajtani az első akciót (ha van egy munkásod az akciómezőn) és kövesd az 
akciótáblán látható lépéseket. Minden akció, a csere kivételével, minden játékosra 
hatással van.  
Az a játékos, akinek a munkása a megfelelő aktív akciómezőben van, elvégzi az első 
akciót, majd őt követi a többi játékos az akciótáblán lévő munkások sorrendjében. Amikor 
mindenki elvégezte az aktuális akcióját, át kell helyezni a munkását a felette lévő befejezett 
akciómezőre.  
 
Például: Noé a munkását a 2. akciómezőre tette. Sém a 4.-re, Khám a 6.-ra és Jáfet 
munkása a 7. akciómezőre került. Az 1-es, 3-as és 5-ös akciómezőre egy-egy bónuszlapka 
kerül. Az első akció a 2-es lesz, mivel nincs munkás az első mezőn: Noé kezd, majd őt 
követi Sém, aztán Khám és végül Jáfet. Mivel nincs munkás a 3. mezőn, az kihagyásra 
kerül és a következő a 4. akciómező lesz. Mivel ez az akció a csere, csak Sém szerez még 
egy fordulót.  
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Az 5. mezőn sincs munkás, ezért ez is kimarad. Ezután következik a 6. akciómező. Ezúttal 
Khám kezd elsőként, őt követi Noé, majd Sém, és Jáfet. Végül a 7. akció is végrehajtásra 
kerül, Jáfettel először, majd őt követi Noé, Sém és Khám. 
 

Az a játékos, aki a munkását ide 
helyezte, ezt az akciót végzi el.  

A többi játékos ezt  
az akciót hajtja  
végre.  

A   Játék  Akciói 
Minden akció, amit végrehajthattok, különböző: 

1. Akció: Szurokkészítés 
Ez az akció lehetővé teszi, hogy szurokkockákat vegyél el a 
készletből. A szurkot a bárka építésére használod. Ha a 
munkásod a szurokkészítés mezőn van, akkor a készletből 3 
szurokkockát vehetsz el. A többi játékos a körsorrend szerint 1-1 
szurokkockát vesz el. Ha nincs elég szurok a készletben, akkor 
néhány játékosnak nem jut.  
 
2. Akció: Állatok gyűjtése 
Ezzel az akcióval minden játékos állatlapkát tud szerezni.  
Az állatok legfontosabb szerepe abban van, hogy pontokat ad. Ha 
a munkásod az állatok gyűjtése mezőn áll, akkor te húzol elsőként 
a két zsákból a játékosok számától függően: 
 

2 játékosnál: 1 hím és 1 nőstény. 
3 játékosnál: 1 hím és 1 nőstény, és 1 hím vagy 1 nőstény, 
ahogy választod. 
4 játékosnál: 2 hím és 2 nőstény. 

 Majd válassz egy állatot az éppen kihúzott lapkák közül és tedd a gyűjteményedhez. Ezután 
az összes többi játékos is sorrendben vegyen el 1-1 állatlapkát abból, amit kihúztál.  
 

FONTOS: Minden állatlapka kétoldalú. Azok a lapkákat, amelyeknek még nincs társa, az 
„egyedülálló” oldalával (kék vagy rózsaszín) felfelé fordítva tartsd magad előtt. Az összes 
„párosított” állatot fordítsd át a másik oldalára. Egy állatot akkor párosítunk, ha a társát már 
kihúzták a zsákból, még ha az egy másik játékoshoz is tartozik.  
 
Például: Noé kihúz két hímet (kutya és zsiráf) és 2 nőstényt (kutya és galamb). Megtartja a 
hím kutyát, Sém kiválasztja a nőstény kutyát, Khám elveszi a galambot, Jáfet megkapja a 
zsiráfot. A két kutyát, az éppen kihúzott galambot, és a másik galambot, ami már volt a 
játékban, át kell fordítani a párosított oldalára. A zsiráf az egyedülálló oldalán marad.  
 

3. Akció: Élelemszerzés 
Ezzel a lapkával a játékosok élelemlapkát tudnak szerezni.  
Az élelmet az állatok táplálására használod a bárkán. Ha a 
munkásod az élelmiszerszerzés akción áll, akkor 3 élelemlapkát 
kell elvenned a készletből. A többi játékos a körsorrend szerint 1-1 
lapkát vehet el. Ha nincs elég élelemlapka a készletben, akkor 
néhány játékosnak nem jut.  
 

4. Akció: Csere 
Ez az akció csak egy játékos számára ad lehetőséget, hogy 1 állatlapkát 
lecseréljen, vagy 2 hajódeszkát átcseréljen a bárkán. Ha a munkásod a 
csere akciómezőn áll, választhatsz egy jutalmat az alábbiakból: 
 

 1 győzelmi pont (a pontozósávon) 
 1 élelemlapka 
 1 hajódeszka, vagy 
 1 szurokkocka 

 

A következő cserék egyikét kell végrehajtanod: 
 

1. Cseréld át két bármelyik hajódeszkád a bárkán. A hajódeszkáknak 
különböző színűeknek kell lennie.  

2. Húzz 3 állatlapkát az általad választott zsákból (lehet azonos vagy 
különböző, a te döntésed). A 3 lapka közül egyet lelcserélhetsz abból, 
ami már előtted van. Majd azokat a lapkákat, amiket nem tartasz meg, 
tedd vissza a zsákba. Különböző nemű állatokat is (hím és nőstény) 
lecserélhetsz.  

 

FONTOS: Olyan állatot nem tudsz lecserélni, amelynek a párja már 
játékban van, még akkor is, ha az egy másik játékoshoz tartozik! A pár 
ugyanolyan fajtájú, csupán nemében eltérő (1 hím és 1 nőstény). Ha az 
összes állatnak megvan már a megfelelő párja, akkor nem választhatod ezt 
a cserét (ha lehetséges, akkor cseréld le a hajódeszkákat).  
 

Ha ezt az akciót hajtod végre, többi játékosnál nincs változás.  
 
Sém kihúz a választott húzó-
zsákból 3 állatlapkát. Cserélhet 
egyet a nőstény varjúért, vagy 
hím tigrisért.  
 

Nem cserélheti le a kutyáját vagy 
az elefántját, mert a párjuk, már 
játékban van.  
 

Elveszi a hím varjút és visszateszi 
a megfelelő húzózsákba a tigrise-
ket és az orrszarvút.  

5. Akció: Vágott Fa 
Ez az akció lehetővé teszi, hogy minden játékos hajódeszkákat 
vegyen el a készletből. A hajódeszkákat a bárka építésére 
használjátok. Ha a munkásod a vágott fa akciómezőn áll, akkor a 
saját színben 4 hajódeszkát vehetsz el a készletből.  
Minden más játékos 2-2 hajódeszkát vehet el a saját színében.  
Ha nincs több deszka a színedben, akkor nem tudsz elvenni 
semmit.  
 6. Akció: A  Bárka Építése 
Ezzel az akcióval lehetővé válik, hogy minden játékos a bárkához 
építse a hajódeszkát és szurkot. Amikor ezeket hozzáadod a 
bárkához, győzelmi pontokat kapsz. A befejezett karámok 
lehetővé teszik a játékosok számára, hogy feltölthessék az 
állataikat. Ha a munkásod a bárka építése mezőn áll, akkor 
legfeljebb 8 hajódeszkát és/vagy szurokkockát adhatsz a 
bárkához.  
Miután lehelyezted a deszkákat és a szurkot, a többi játékos 
mindegyike a fordulójában, a bárkához adhat legfeljebb 5 
hajódeszkát és/vagy szurkot. Minden egyes hajódeszkáért vagy 
szurokkockáért, amit a bárkához adsz, 1 győzelmi pontot kapsz 
(a pontozósávon).  
 



 

A bárka számos négyzetre van felosztva (24-48-ig, a játékosok számától függően).  
A hajódeszkákat bármelyik üresen álló négyzet szélére elhelyezheted. Ez magába foglalja a 
bárka külső oldalán futó négyzetek széleit is. A hajódeszkák lehelyezésének a célja 
karámok létrehozása.  
 

FONTOS: Csak olyan hajódeszkákat adhatsz a bárkádhoz, ami nálad van. A készletben 
lévő, saját színedhez tartozó deszkákat nem tudod még letenni (ehhez a vágott fa vagy 
csere akció szükséges).  
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HAJÓDESZKÁK HOZZÁADÁSA 

KARÁMOK 
A karám 4, vagy kevesebb négyzetből álló együttes, amit teljesen a hajódeszkák vesznek 
körül. Az állatokat csak a teljesen körülvett karámokba lehet feltölteni. A karámokat 
létrehozó deszkáknak nem kell ugyanolyan színűeknek lenniük: a játékosok együtt 
dolgozhatnak a karámok befejezésén! 
 

FONTOS: Egy befejezett karámra soha nem helyezhetsz hajódeszkát. 
 SZUROK HOZZÁADÁSA 
A bárka külső szélén számos apró négyzet van. Ezekre a mezőkre helyezheted a szurok-
kockákat, hogy pontokat szerezz. Egy ilyen mezőre csak egy szurokkockát helyezhetsz le, 
ha a mező négyzetének élei mellett, mindkettőn hajódeszka van. Ezek a deszkák bármilyen 
színűek lehetnek.  
 
Például: Khám lehelyezi munkását a bárka építése mezőre, így akár 8 építőanyagot is 
hozzáadhat a bárkához. Úgy dönt, hogy 8 hajódeszkát és 2 szurokkockát tesz le, ezért 8 
győzelmi pontot kap. Ezután, Noé 5 hajódeszkát tesz le és 5 győzelmi pontot kap. Majd 
Sém következik. Neki 2 hajódeszkája és 1 szurokkockája van. Úgy dönt, hogy csak a 
szurokkockát rakja le, a hajódeszkát elteszi későbbre. Ő ezért csak 1 győzelmi pontot kap. 
Végül, Jáfet hozzáad a bárkához 5 szurokkockát és 5 győzelmi pontot kap. 
 

Csak egy 
szurokkockát 
tehetsz egy ilyen 
kis négyzetre, ha 
mindkét 
szomszédos 
mezőn már van 
egy hajódeszka 
(még a sarok-
mezőkön is). 

Ha egy befejezett 
karámon belül egy 

hajódeszka van, azt 
távolítsd el és tedd 
vissza a készletbe. 

A 3 vagy 4 
négyzetből álló 

karámok bármilyen 
alakúak lehetnek. 

7. Akció: A  Bárka  Feltöltése 
Ez az akció lehetővé teszi minden játékos számára, hogy 
élelmet és párosított állatokat töltsön fel a bárkára. Győzelmi 
pontokhoz ezzel tudsz szerezni. Ha a munkásod a bárka 
feltöltése mezőre teszed, legfeljebb 8 feltöltési pontot 
költhetsz az élelmek és állatok hozzáadásával. Miután 
elköltötted a feltöltési pontod, minden más játékos 
sorrendben legfeljebb 5 feltöltési pontot költhet az élelmek és 
állatok hozzáadásával.  
 

 FELTÖLTÉSI PONTOK 
Az állatlapkák feltöltési pontjait kétféle módon lehet elkölteni: 
 

1. Feltölthetsz egy élelemlapkát 1 feltöltési pontért. Csak 
befejezett karámra teheted az élelmet és csak akkor, ha 
legalább egy hajódeszka ott van a saját színedben, ami 
körülveszi. Tedd az élelemlapkát bármelyik üres 
négyzetbe, amit a karám vesz körül.  
A bárkán minden négyzetben csak 1 élelemlapka tartható. Miután az élelemlapka 
feltöltésre került a bárkára, utána már nem mozgatható vagy áthelyezhető. Minden 
egyes élelemlapkáért, amit a bárkára helyeztél 1 győzelmi pontot kapsz 
(pontozósávon). 
 2. Feltölthetsz egy állatpárt a feltöltési pontok elköltésével. Annak érdekében, hogy 
feltölthető legyen egy állatpár, az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 
 

 A párosított állatpárnak (hím és nőstény) már játékban kell lennie. Legalább 1 állat-
nak a tiédnek kell lennie (a másik állat tartozhat másik játékoshoz). 

 Kell egy befejezett karám, amely megfelelő méretű, hogy megtartsa az állatokat. 
Minden állatlapka mutatja a megfelelő karámméretet az adott állatpár számára. Nem 
lehet feltölteni egy állatpárt a karámba, ha túl nagy vagy túl kicsi számukra.  

 
KIVÉTEL: A kisállatokat (azok, amelyeknek a mérete „0”) feltöltheted bármilyen méretű 
karámba.  
 
Például: Egy kutyapárnak pontosan 1 négyzet méretű karámra van szüksége. Egy pár 
elefántnak pontosan 4 négyzet méretű karámra van szüksége. 
 
 A karámnak tele kell lenni élelemmel: a karám minden négyzetébe 1 élelemlapkát kell 

elhelyezni.  
 A karámot nem foglalhatja el bármilyen másik állat, kivéve 1 összeillő kisállatpár.  
 Ha a karám bármelyik része hozzáér a bárka külső széléhez, akkor mindegyik 

szurokmezőt fel kell tölteni szurokkockával a hajódeszka mellett.  
 Legalább 1 hajódeszka, ami az adott karámot alkotja, a saját színedben legyen.  
 

Ha megfelelsz minden a követelménynek, akkor fel tudod tölteni az állatokat (tedd a 
jelölőket a karámba). Minden egyes állatért, amit feltöltöttél, ki kell fizetned a feltöltési 
pontokat, ami egyezik az állatok méretével (tehát egy elefánt 4 feltöltési pontot ér, kettő 
már 8 pontot). Ha mindkettő állat nálad van, akkor ki kell fizetned mindegyiket, hogy 
feltölthesd. De ha csak a pár egyik állata a tiéd (és a társa az ellenfelednél van), akkor 
csak annak a feltöltését fizeted, amelyik nálad van. A másik állat feltöltése ingyenes. A kis 
állatoknak nincs feltöltési pontja ahhoz, hogy a bárkába kerüljenek. A karám nem 
tartalmazhat több mint 1 pár kisállatot és 1 pár nagy állatot (amelyeknek a méretük 1 és 4 
között van). 
 

Az állatok feltöltésével győzelmi pontokat szerzel: 
 Minden állatlapka győzelmi ponttal jutalmazza azt a játékost, akinél feltöltéskor volt. 

A jutalmazott pontok száma a lapka jobb felső sarkában látható (Megjegyzés: a 
kisállatokért nem jár győzelmi pont).  

 
 



 

 Minden játékos 1 győzelmi pontot kap minden hajódeszkáért a saját színében, amit a 
karám építéséhez használt fel. 

 Az a játékos, aki feltöltötte az állatokat, 1 győzelmi pontot kap minden szurokkockáért, 
amit a karám építéséhez használtak.  

 

Például: Jáfet lehelyezi munkását a bárka feltöltése akciómezőre, így 8 feltöltési pontot 
költhet. Két pontot arra költ, hogy 2 élelemlapkát tegyen a karámba. Az élelemért 2 
győzelmi pontot szerez. Majd 6 feltöltési pontot, hogy feltöltsön egy pár oroszlánt a 
karámba (3+3=6). Mindkét oroszlánlapka nála volt, ezért mindkettőért megkapja a 
győzelmi pontot: mindegyik 6 pont.  
 

A karámot alkotó hajódeszka tulajdonosai szintén kapnak pontokat: az 5 kék színű 
hajódeszka Jáfeté, így még 5 pontot szerez. A 2 zöld színű hajódeszka Noé színe, ő 2 
pontot kap. A piros hajódeszka Kámé, ezért 1 pontot szerez. Végül, ebben a karámban 2 
szurokkockát használtak fel, ezért Jáfet még 2 pontot kap.  
Jáfet mind a 8 feltöltési pontját elköltötte, de még mindig feltölthet egy pár kisállatot 
(ezeknek 0 a feltöltési pontja). A hím varjút ugyanabba a karámba teszi, ahová az 
oroszlánokat és elveszi Sém nőstény varjúját, amit hozzáad. A varjú után nem jár 
semmilyen pont, de a hajódeszkák és a szurokkockák még mindig pontokkal jutalmaznak, 
amit a karám építéséhez használtak.  
 

Tehát, Jáfet összesen 2 (élelem) +6 (hím oroszlán) +6 (nőstény oroszlán) +0 (hím varjú) 
+0 (nőstény varjú) +5 (hajódeszkáért az oroszlánnál) +5 (hajódeszkáért a varjúknál) +2 
(szurokért az oroszlánnál) +2 (szurokért a varjúknál) pontot, azaz összesen = 28 pontot 
szerzett!  
Noé pontszáma 2 (hajódeszkáért az oroszlánnál) +2 (hajódeszkáért a varjúknál) = 4 pont. 
Kám pontszáma 1 (hajódeszkáért az oroszlánnál) +1 (hajódeszkáért a varjúknál) = 2 pont. 
Sém nem szerez pontot, annak ellenére sem, hogy Jáfet az ő nőstény varjúját használta!  
 

Jáfet köre befejeződött, így most Noé költhet 5 feltöltési pontot. Egy feltöltési pontot költ 1 
élelemlapka hozzáadásáért. Majd 4 pontot költ a nőstény elefántja feltöltésére. Sémnek 
van egy hím elefántja, amit ugyanabba a karámba kell feltöltenie. Noénak nem kell 
semmilyen feltöltési pontot fizetnie Sém elefántjának a feltöltéséhez. Noé 1 pontot kap az 
élelemért, 8-at az elefántért, 5-öt a hajódeszkáért a karámban és 3-at a szurokért. Ez 
összesen 17 pont. Sém szintén 8 pontot kap az elefántjáért, plusz 5 pontot a 
hajódeszkáért a karámban, ami összesen 13 pont. Ebben az esetben mindkét játékos 
összedolgozott azért, hogy felépüljön a karám az elefántjaikkal.  
Az első szakaszban Noé olyan akciót választott, amely lehetővé tette, hogy az állatait 
feltöltse Sém előtt, így megszerezte a szurokpontokat. 
 
Ez egészen jól sikerült! 
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Egy karám 1 pár kisállatot és 1 pár nagy állatot tartalmazhat (1-4-es méret), nem 
többet. Nem tölthetsz fel egy második pár kisállatot a karámba, ha már van egy ott.  

Egy Játékkör Vége 
Amikor minden játékos az összes akcióját elvégezte, a játék köre véget ér.  
A körjelölőt csúsztasd egy mezővel jobbra a körsávon, majd ellenőrizd le, hogy a játék 
befejeződött-e (lásd alább). Ha nem, új kör veszi kezdetét: az akcióválasztással.  

 
A   Játék Vége 
A játék véget ér annak a körnek végén, amikor az alábbi két feltétel teljesül: 
 

 A játékosok legalább 10 kört lejátszottak (a játék körjelölője elérte az utolsó mezőt); 
 A bárka minden külső szélén hajódeszkák vannak (az nem számít, ha néhány üres 

szurokmező van). 
 

Ezen a ponton az eső megerősödik és elkezdődik az árvíz! 
A játékosoknak még van egy utolsó esélyük arra, hogy annyi dolgot töltsenek fel a 
bárkára, amennyit csak tudnak. Kezdve a legkevesebb győzelmi ponttal rendelkező 
játékossal és haladva a legtöbbel rendelkező felé, minden játékos feltölthet annyi 
élelemlapkát, amennyi üres hely maradt még a karámban, anélkül, hogy feltöltési pontot 
kellene költenie. Akkor is feltöltheted az élelmet a karámba, ha a hajódeszka nem a te 
színedben van ott. Majd ugyanabban a sorrendben, minden játékos feltölthet minden 
állatpárt, követve a szabályokat, feltöltési pontok nélkül. Az állatokat azokba a karámokba 
is feltöltheted, amelyekben nincs saját színű tartozékod. 
FONTOS: Azért már nem kapsz győzelmi pontot, amit az utolsó pillanatban töltesz fel.  
Miután mindenki feltöltötte az élelmet, az állatokat, itt az idő a végső pontozásra. 

 Végső Pontozás 
A játék végére bónusz- és büntetőpontokat kapsz: 
 

 Ha te vagy az a játékos (vagy játékosok, ha döntetlen), akinek a legtöbb 
hajódeszkája van a bárka külső szélén, 5 bónusz győzelmi pontot szerzel. 

 Minden egyes hajódeszkáért, élelemlapkáért és szurokkockáért elvesztesz 1 
győzelmi pontot, ami még a játék végén nálad maradt. 

 Minden egyes állatlapka után, ami még a játék végén nálad van, annyi győzelmi 
pontot vesztesz, mint amekkora a mérete (például egy elefánt -4 győzelmi pont). 
Azokért a kisállatokért, amik még a játék végén nálad maradtak, nincs büntetés. 

 A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos nyeri a játékot! Döntetlen esetén 
osztoznak a győzelmen.  

 



 

A  Gyorsabb Játék Szabályai 
A rövidebb játék könnyített szabályokat kínál egy gyorsabb játékhoz. Így könnyebben 
megtanulható a játék, és elég könnyű is lesz ahhoz, hogy a gyerekek és a családok is 
játszhassák! Ebben a változatban nem használtok élelemlapkákat és szurokkockákat. 
Ezeket tedd vissza a játék dobozába. Tedd az akciótáblát a könnyített oldalával felfelé.  
A kisállatokat sem használjátok, ezeket is rakd vissza a dobozba. A játék előkészítésének 
a többi része pontosan ugyanaz, mint a normál szabály esetében.  
 

Eltérően a normál szabályoktól, a játék menetét nem a munkások elfoglalt sorrendje 
határozza meg az akciótáblán. Helyette, válasszatok kezdőjátékost és a kör az óramutató 
járásával megegyező irányba haladjon. Miután miden játékos elvégezte a saját fordulóját, 
a körjelölőt mozgasd egy mezővel jobbra.  
 

A fordulódban a következőket végezheted el: 
 

Először, válassz egy akciót: Bármilyen akciót választhatsz. Nem számít, hogy egy 
másik játékos is ugyanazt választotta abban a körben.  
Majd, végezd el az akciót: A választott akciódtól függ, hogy mit teszel: 
 

EGY JÁTÉKKÖR 

1. AKCIÓ: ÁLLATOK 
Húzz a két húzózsákból állatlapkákat, a játékosok számától függően: 
 

2 játékos esetén: 1 hím és 1 nőstény; 
3 játékos esetén: 1 hím és 1 nőstény, és 1 hím vagy 1 nőstény, amit választasz; 
4 játékos esetén: 2 hím és 2 nőstény; 
 

Ezután, válassz 1 állatlapkát az éppen kihúzottakból és tedd a készletedbe. Majd ezt 
követően, a többi játékos is vegyen el a fordulója alatt egyet ezekből a lapkákból.  
 2. AKCIÓ: CSERE 
Ha ezt az akciót választod, először is kapsz egy 1 győzelmi pontot. Majd húzz 3 állatlapkát 
a választott húzózsákokból (lehet azonos vagy különböző a zsák, te választod). A 3 lapka 
közül 1-et lecserélhetsz abból, ami már nálad van. Majd azokat a lapkákat, amiket nem 
tartasz meg, tedd vissza a húzózsákba. Különböző nemű állatokat (hím és nőstény) 
cserélhetsz. Amikor ezt az akciót elvégezted, semmi sem történik a többi játékosnál. 

 

FONTOS: a normál szabályoktól eltérően, állatpárt is lecserélhetsz.  
 
3. AKCIÓ: FA 
Vegyél el a készletből 4 hajódeszkát a saját színedben. Minden más játékos 2 hajódeszkát 
vesz el a saját színében.  
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4. AKCIÓ: ÉPÍTKEZÉS 
Tegyél 8 hajódeszkát a bárkához a saját színedben. Körsorrendben, a többi játékos 5 
hajódeszkát tud hozzáadni a bárkához, mindenki a saját színében. A bárka darabjai több 
négyzetre oszlanak (24-48-ig, a játékosok számától függően). A hajódeszkákat bármelyik 
üres peremszélre lehelyezheted. Ez magába foglalja a bárka külső szélén futó 
négyzeteket is. A cél, hogy a hajódeszkák lehelyezésével karámokat hozz létre.  

 

FONTOS: csak olyan hajódeszkákat adhatsz a bárkához, ami aktuálisan nálad van. Nem 
tudsz a készletből lehelyezni a bárkára, mert ehhez szükséged lesz először is a „Fa” 
akciójára. 
 KARÁMOK 
A karám 4 vagy kevesebb négyzetből álló csoport, amit teljesen a hajódeszkák vesznek 
körül. Az állatokat csak a teljesen felépült karámba lehet feltölteni. A karámokat alkotó 
hajódeszkáknak nem kell egyszínűnek lenni: a játékosok együtt dolgozhatnak azok 
befejezésén!  

 

FONTOS: Soha nem helyezhetsz le hajódeszkát egy befejezett karámra.  
FONTOS: Kérjük, ne felejtsd el: a normál játéktól eltérően, nem jár pont a hajódeszkáért, 
amit a bárkához adsz. 
 
5. AKCIÓ: FELTÖLTÉS 
Elsőként, 2 összeillő állatpárt tölthetsz fel a bárkára. Majd a többi játékos a saját 
fordulójában 1-1 összeillő állatpárt tölthet fel.  
 
A FELTÖLTÉS SZABÁLYAI 
Az állatok sorrendben való feltöltéséhez:  
 Keress egy összeillő állatpárt (1 hím és 1 nőstény). A párból legalább 1 állat nálad 

kell, hogy legyen (a párja tartozhat egy másik játékoshoz). 
 A karámnak pontosan megfelelő méretűnek kell lenni, amely megtartja az állatokat. 

Minden állatlapkán mutatja a karám méretét, ami az állatpár részére követelmény. 
Nem lehet feltölteni egy állatpárt túl nagy, vagy túl kicsi karámba.  

 
Például: Egy pár kutyának szüksége van egy karámra, amely pontosan egy négyzet. Egy 
elefántpárnak olyan karám kell, amelynek a pontos mérete 4 négyzet. 
 
 Egy karámban nem lehet semmilyen más állat. 
 A karámot alkotó hajódeszkák közül, legalább egynek a saját színedben kell lennie. 

Ha megfelelsz a követelményeknek, akkor feltöltheted az állatokat.  
 

Az állatok feltöltésével győzelmi pontokat szerzel: 
 

 Minden egyes állatlapka jutalmazza azt a játékost, akinek a tulajdonában volt, amikor 
feltöltötte. A győzelmi pont értéke a lapka jobb felső sarkában látható. 

 Minden játékos 1 győzelmi pontot kap minden egyes hajódeszkáért, amit az adott 
karámba beépített a saját színében.  

 A JÁTÉK VÉGE 
A játék véget ér annak a körnek a végén, amikor az alábbi két feltétel teljesül: 
 A játékosok legalább 8 teljes kört lejátszottak (a körjelölő elérte az utolsó mezőt). 
 A bárka minden külső szélén hajódeszka van.  
 

Az a játékos, akinek a legtöbb hajódeszkája van a bárka külső szélén, 5 bónuszpontot 
kap.  
Az a játékos lesz a játék győztese, aki a legtöbb győzelmi pontot szerezte. 
 

VÉGSŐ PONTOZÁS 

Magyar nyelvű, rajongói fordítás: Holl M. 
Lektorálta: Hipszki L. 


