
Isten hozott a Akvaszféra küldetés kutatócsoportjában, egy víz alatti kutatóállomáson. 
Feladatod egy újonnan felfedezett kristálytípus feltárása és elemzése, valamint a további kutatás lefolytatása. 
Korlátozott idő áll rendelkezésedre az állomáson. Küldetésed sikere érdekében elérhetőek számodra a legutóbbi kutatási 
robotok modelljei. Programozd ezeket a robotokat az adott feladatoknak megfelelően, és hatékonyan használd fel őket az 
állomás különböző szektoraiban. 
Rendelkezésedre áll egy alapfelszereltségű labort - ha az elérhető kapacitása nem megfelelő, bátran bővítheted. 
Ne feledd, csapatod nem az egyetlen: tárj fel minél több kristályt, és helyezz el minél több robotot az állomás szektoraiban, 
hogy több adathoz juss, mint vetélytársaid. Különben a kutatási szerződésed nem hosszabbítják meg. 
Végül néhány tanács: jelenléted vonzza a polipokat, melyet betörnek az állomásra. Azonnal távolítsd el őket; különben akadá-
lyozhatják robotjaidat, és meghiúsítják a műveleteket. 
Sok szerencsét!   

1 kutatóállomás (amire állomásként is hivatkozunk)                  1 főhadiszállás                               4 játékostábla
                                  ami 6 részlegből áll                                  

 6 központi lapka                      38 időjelző                         7 programozáslapka              6 alaplabor                                              
   

  41 kutatáskártya               3 előkészület áttekintő              7 programkártya                           30 laborbővítmény

                                      

BEVEZETŐ

JÁTÉKÖTLET
Minden játékos egy kétszemélyes, egy mérnökből és egy tudósból álló kutatócsoportot irányít, akik két különböző 
játéktáblán mozognak, valamint egy robotcsoportot, akik végrehajtják az akciókat. 
A főhadiszálláson a mérnök robotokat programozza, és így meghatározza mely akciók hajthatók majd végre. Ezalatt a kuta-
tóállomáson a tudós meghatározza, hogy a robotok hol hajtják majd végre az akciót. A 4 forduló alatt a csapat arra  fogja 
használni akcióit, hogy a lehető legtöbb tudást szerezze meg. 

JÁTÉKELEMEK

(mind a 4 játékos színében)

         20 kristály                              15 polip                        1 tudós     1 mérnök  6 tengeralattjáró  16 robot   2 számláló



4. JÁTÉKOSTÁBLÁK
Minden játékos letesz
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1. JÁTÉKTÁBLÁK (lásd a 4/5. oldalt a részletekért)
• Tegyétek össze az állomás    1   6 r észlegét bármilyen 

sorrendben.
• Tegyétek mellé a főhadiszállást  2 , de ne túl közel.
• Hagyjatok helyet az általános készletnek   3  .
• Minden játékos választ egy színt, és maga elé teszi a 

hozzá tartozó fa játékelemeket és a játékostábláját 4  .
• Véletlenszerűen válasszatok kezdőjátékost.

a játékosszám miatti eltéréseket zölddel jelöltük

3. ÁLTALÁNOS KÉSZLET
• Tegyétek a következő elemeket általános készletként az 

állomás mellé: a kristályokat, a polipokat és az időjelző-
ket, valamint megkeverve, képpel lefelé fordítva a labor-
bővítőket és a kutatáskártyákat.

• A 2 és 3 fős játékban a nem használt színek tenger-
alattjárói is az általános készletbe kerülnek.

2. FŐHADISZÁLLÁS
• Keverjétek meg a programkártyákat  5  , és képpel felfelé 

tegyetek 4-et egy pakliba a főhadiszállás mellé. A megma-
radt programkártyák kerüljenek vissza a játék dobozába.

• Tegyétek le a programozáslapkákat  6  a főhadiszállás 
megfelelő mezőire (lásd a lenti példát), ahogy a legfelső 
programkártya mutatja. Ezután a legfelső programkártya 
visszakerül a játék dobozába.

• A kezdőjátékos (itt a piros) leteszi egyik robotját a játék-
sorrendsáv első mezőjére  7 . Ezután az óramutató járása 
szerint minden játékos leteszi az egyik robotját a sáv kö-
vetkező szabad mezőjére.

• Minden játékos leteszi az egyik számlálóját a tudássáv 
„0” mezőjére  8  és a másikat a teljeskörszámláló-sáv  
„0+” mezőjére.

• Minden játékos leteszi a mérnökét a programozás részleg 
kezdőmezőjére  9  .

4

1

3

4 4
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9
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ELŐKÉSZÜLETEK

• Minden játékos véletlenszerűen kap 1 alaplabort,
amit a játékostáblája mellé tesz. A lapkán lévő betű 
mutatja a játékos 
kezdőrészlegét. 

• 6 tengeralattjárót
a saját játékostáblája megfelelő mezőire.

• 14 robotot

és



5. ÁLLOMÁS
a) Központi lapkák
• Vegyétek el a 4 megfelelő központi lapkát 

a játékosok számának megfelelően 
(ahogy azt az égő alatti jelek mutatják).

• Tegyétek az 5-ös számot tartalmazó égőjű lap-
kát az állomás közepére. 

• Majd tegyétek a 4-es, 3-as és 2-es számmal 
jelölt lapkákat ennek tetejére (ebben a sorrend-
ben), véletlenszerűen választott tájolásban. 

b) Vegyétek el a játékosszámnak 
megfelelő előkészület-áttekin-
tő kártyát.

A felső rész azokat a játékelemeket mu-
tatja, amit minden játékosnak a kez-
dőrészlegébe kell leraknia (lásd c).
Az alsó sorokban vannak azok a já-
tékelemek, amiket a megmaradt rész-
legekbe kell letenni (lásd d). 

c) Az előkészület-áttekintő kártyának megfelelően a játé-
kos a kezdő szektorába letesz:

  • 1 polipot a lila területre, a polip szimbólum mellé,
  • 1 kristályt a fekete területre a kristály szimbólum mellé,
  • a saját játékostábla kék területéről a bal szélső tenger-

alattjárót az 1 időjelzővel jelzett helyre,
• 1 tudóst valahova a kék területre,
 • 4 időjelzőt a sárga terület megfelelő mezőire.

d) Most következik a többi részleg előkészítése
Véletlenszerűen válasszatok egyet a megmaradt alap-
laborokból, és tegyétek a következő játékelemeket az 
adott lapkán lévő betűvel jelzett részlegbe:  

• 2 polipot a lila területre és
• 1 kristályt a fekete területre.

Válasszatok véletlenszerűen egy másik alaplabort, és 
tegyetek a megfelelő részlegbe:
• 3 polipot a lila területre és
• 2 kristályt a fekete területre.

Csak a 2 fős játékban: 
• Tegyetek a megmaradt 2 részleg kék területére 1-1 sem-

leges tengeralattjárót az 1 időjelzővel jelzett mezőre.

Csak a 3 fős játékban: 
• Tegyetek a megmaradt részleg kék területére 1 semleges 

tengeralattjárót az 1 időjelzővel jelzett mezőre.
• Tegyetek 1-1 semleges robotot mind a 3 olyan részleg  

töltőállomására (lásd alább a 4. oldalon), ami nem va-
lamelyik játékos kezdőrészlege.

Megjegyzés: A nem használt színű játékelemek 
számítanak semlegesnek.

e) Minden részlegben
• Húzzatok 1 kutatáskártyát és tegyétek 

képpel felfelé a piros terület mellé. 
• Húzzatok 1 laborbővítményt és tegyé-

tek képpel felfelé a zöld terület mellé.

f) Minden játékos, akinek kezdőrészlege szomszédos 
egy 0-ás zsilippel, kap 3 időjelzőt. A többi játékos 
4 időjelzőt kap.

g) Határozzátok meg saját kezdőrészlegetek fehér terüle-
tén a programozómező színét. Tegyétek a megmaradt 
robototokat játékostáblátok megfelelő programjelére.
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      Passzsorrendsáv

Tudássáv
A főhadiszállás körüli sávon lehet nyomon kö-
vetni a játékosok tudáspontjait (TP).

A tudáspontokat az égő szimbólum jelképezi. 

Speciális szabály: Amint a játékos áthalad egy 
piros vonalon, fizetnie kell 1 kristályt! Ha nem 
tud fizetni, akkor visszatehet helyette egy már 
beprogramozott robotot a saját készletébe. Ha 
ezt nem szeretné, akkor a számlálójának meg 
kell állnia a piros vonal előtt. A maradék pontok 
elvesznek!

Megjegyzés: A végső pontozásnál a piros vonalat a játéko-
sok nem veszik figyelembe, és nem kell fizetniük egyetlen 
kristályt sem .

FŐHADISZÁLLÁS

Teljeskör-számláló
sáv
Amikor a játékos 
számlálója megtesz 
egy teljes kört a tu-
dássáv körül, akkor a 
számlálójával 1 me-
zőt előre lép ezen a 
sávon.  

Kezdőmező

ÁLLOMÁS 
Az állomás 6 részlegből áll. 
A részlegek azonosak, eltekintve a központi irányítómezőn 
lévő betűtől, és a fehér terület mellett lévő 
  programozómező       típusától (itt: fekete).

Akcióterültek
Az irányítómező (lásd lentebb) körül 7 színes terület talál-
ható, mindegyikre más programjel van rajzolva. Minden 
ilyen terület más akciót biztosít. (A lehetséges akciók részle-
tes áttekintése a 8/9. oldalon található.)
A legtöbb akció egyszerűen abból áll, hogy a játékos“teszi 
ami a területen vagy mellette látható.

Irányítómező
A játékos ide teszi a robotot az akció végrehajtásához.
Az a játékos irányítja a részleget, akinek robotja az irányí-
tómezőn van, ami lényeges az egyes fordulók végén lévő 
pontozásoknál (lásd 10. oldal).

Zsilipek
A 6 részleg 0-2 értékek közötti zsilipeken keresztül van 
egymással összekötve. Ezek az értékek mutatják az időt, 
amíg a játékos tudósa egyik részlegből a másikba mozog.

Töltőállomás
Ezen a területen gyűlnek az irányítómezőről eltávolított 
robotok (lásd „Robotok lerakása, 7. oldal). 
A töltőállomáson tartható robotok száma korlátozott, függ 
a játékosok számától:
2 játékos: 2 robot, 3 játékos: 4 robot, 4 játékos: 5 robot
Amikor a töltőállomáson lévő robotok száma meghaladja 
ezt a korlátot, akkor minden játékosnak le kell vennie egy 
kivételével az összes robotját az adott töltőállomásról.
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Körsorrendsáv

Programozó részleg
A programozó részleg 7 mezőből áll, melyek mindegyike 
egy programozólapkát tartalmaz, és van a kezdőmező, ahova 
a játékosok minden forduló elején leteszik a mérnöküket. A 
játékosok a programozólapkákat a felső programlapkának meg-
felelően minden fordulóban újraosztják a mezők között. 

Egy forduló folyamán a játékos mezőről mezőre lépked a 
mérnökével a nyilak mentén, így választva ki a programot 
egyik robotjának. A játékos a mérnökét ily módon 3-szor 
mozgathatja fordulónként. Amikor a játékos passzol, akkor 
a mérnököt a passzsorrendsávra teszi. 

A JÁTÉKTÁBLA RÉSZEI



JÁTÉKOSTÁBLA

7 Programjel 
A robotokat be kell programozni mielőtt a játékos végrehajthatná a megfelelő akciót a saját részlegében (lásd „Egy kör 
menete - B lehetőség”, 6. oldal). A játékos úgy jelzi, hogy egy robotját beprogramozta, hogy leteszi az egyik programjelre a 
játékostábláján (lásd a 8/9. oldalon a programjelek áttekintést és a hozzájuk tartozó akciókat). Egy programjelen nem lehet 
1-nél több robot. Egy játékosnak egy adott időben összesen maximum 2 robotja lehet a programjelein. Ha a játékos leteszi a 
harmadik robotját az egyik szabad programjelre, akkor azonnal vissza kell tennie a 3 robot egyikét a saját készletébe (és 
kap 2 időjelzőt - lásd a 7. oldalon).

Ha a játékos visszatesz egy 
programozott robotot a kész-
letébe, akkor kap 2 időjelzőt.
(kivéve, ha egy piros vonal 
átlépésért teszi vissza).

A közbenső pontozás 
összefoglalása 

(lásd 10. oldal).

A végső pontozás 
összefoglalása
(lásd 11. oldal).

A robotok és a tengeralattjárók készlete 
A játékosnak programozni kell ahhoz a robotokat, hogy akciókat hajtson végre az állomáson. (lásd „Egy kör menete - “A”
lehetőség, 10. oldal). A tengeralattjárók a közbenső pontozásoknál fontosak (lásd 10. oldal). 
Ezek időjelzőkhöz és tudáspontokhoz juttathatják a játékosokat. 
Amikor a játékos elvesz egy robotot vagy egy tengeralattjárót a készletéből, akkor ezt balról jobbra haladva kell megtennie. 
Amikor robotot tesz vissza a készletébe, akkor ezt a legnagyobb látható számra kell rakja. 

Az ikonok elmagya-
rázzák a programjeleket
(lásd részletesen a 8/9. 
oldalon).

Egy kör A és B lehető-
ségeinek áttekintése
(lásd a 6/7. oldalon).

LaboR - SZEMÉLYES KÉSZLET

Az előkészületek alatt a játékos kap egy alaplabort. A 
laboron lévő szimbólum mutatja, hogy a játékos az egyes 
erőforrásokból mennyit tarthat a személyes készletében, 
vagyis a saját személyes készlet teljes kapacitása a já-
tékos laborjának a mérete alapján korlátozott!

A játékos soha nem lépheti át a kapacitását, még ha nem 
is említjük meg minden esetben.
Ha a játékos növelni szeretné a kapacitását, akkor labor-
bővítményt kell szereznie a laborjához (lásd „A labor nö-
velése”, 8. oldal).

Laborbővítmény

Korlátozott erőforrások:

Kutatáskártyák 
Minden ilyen szimbólumért a játékos meg-
tarthat 1 kutatáskártyát (kezdetben: 2-t).

Kristályok:
Minden ilyen szimbólumért a játékos meg-
tarthat 1 kristályt (kezdetben: 2-t).

Polipok:
Minden ilyen szimbólumért a játékos elkap-
hat 1 polipot (kezdetben: 2-t).

Időjelzők:
Minden ilyen szimbólumért a játékos meg-
tarthat 1 időjelzőt (kezdetben: 4-et).

A legtöbb laborbővítményen látható még egy betű
is. Minden alkalommal, amikor a játékos egy 
ilyen laborbővítményt megszerez, letehet egy 
robotot a megfelelő részleg irányítómezőjére.

5  

Alaplabor
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• A játék 4 fordulón át tart. 
• A kezdőjátékostól kezdve a játékosok köre (lásd lentebb) a játékossorrend-sáv szerint következik, amíg az összes 

játékos nem passzol. 
• Ezután van egy közbenső pontozás, és a játékosok előkészülnek a következő fordulóra. A következő fordulót a 

játékosok az előző forduló passzolássorrendje szerinti sorrendben játsszák le.  
• A negyedik közbenső pontozás után jön a végső pontozás. A végső pontozás után a legtöbb tudásponttal rendelkező 

játékost kiáltják ki a játék győztesének. 

A: rOBOTPROGRAMOZÁS
Egy robot programozásánál a játékos elveszi a készletéből a következő elérhető robotot, és leteszi játékostáblájának 
egyik szabad programjelére. Emlékeztető: A játékosnak nem lehet egyidőben 2-nél több programozott robotja! 
Két módon lehet robotot programozni: 

B: eGy AkCiÓ VÉGREHAJTÁSA EGY PROGRAMOZOTT ROBOTTAL 

Ez a lehetőség 3 lépésből áll, amiket adott sorrendben kell végrehajtani. 

1. AZ AKCIÓ VÉGREHAJTÁSI HELYÉNEK MEGHA-
TÁROZÁSA:

1. A játékos a nyilakat követve 1 mezőt előre mozgatja a
mérnökét a főhadiszálláson. A főhadiszállás minden me-
zőjén 2 kimenő nyíl van. 
Az azon a mezőn lévő programozólapka, amin a mérnök 
megáll, megfelel egy, a játékostáblán lévő programozás-
jelnek, amire a játékos leteheti a robotját. Ez a robot most 
már az adott akció végrehajtására programozottnak te-
kinthető. 
Megjegyzés: Ha a játékosnak van olyan kutatáskártyája, 
ami a főhadiszállás bizonyos mezőjére lépve aktiválódik, 
(lásd a függeléket a 12. oldalon), akkor ezt most használ-
hatja.

2. Fordulónként egyszer a játékos befizethet 3 időjel-
zőt, hogy letegyen egy robotot bármelyik szabad 
programjelre. A játékos az egyik befizetett időjelzőt 
tegye a játékostáblája jobb felső sarkába, jelezve, 
hogy használta ezt a lehetőséget. 

1a) Választható: A játékos a tudósát egy másik részlegbe 
mozgatja. Ki kell fizetnie minden zsilipért, amin a tudósa 
áthalad, a jelzett számú időjelzőt (0-2 zsilipenként).

1b) A játékos leteszi tudósát egy olyan színes akcióterületre, 
amihez van egy programozott robotja a játékostáblája 
megfelelő programjelén.

Példa: A piros játékos a tudósát a jelzett akcióterületre moz-
gatja. Egy időjelzőt kell fizetnie a zsilipen való áthaladásért.
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eGY KÖR MENETE RÉSZLETESEN

A körében a játékosnak a következő 3 lehetőségből kell 1-et 
választania:
A: Robotprogramozás
B: Egy akció végrehajtása egy programozott robottal 
C: Passzolás

A JÁTÉK MENETE: RÖVID ÁTTEKINTÉS

EGY KÖR MENETE



1

2

3

3

3. AZ AKCIÓ VÉGREHAJTÁSA

A játékos most végrehajthatja a tudósa által elfoglalt akcióterület akcióját (lásd a 8/9. oldalon részletesen az akciókat).

Megjegyzés: Ha a játékosnak vannak egy bizonyos akció végrehajtásakor aktiválódó kutatáskártyái, akkor most felhasz-
nálhatja ezeket.

A játékos a köre alatt bármikor visszatehet egy már programozott robotot a készletébe, hogy 2 időjelzőt kapjon az 
általános készletből. Nem jár időjelző, ha játékos egy robotot egy piros vonal átlépése miatt ad vissza.

2. A ROBOT LERAKÁSA

A játékos a robotot a megfelelő programjelről annak a szek-
tornak az irányítómezőjére teszi, ahol a tudósa éppen tartóz-
kodik. Ha az irányítómezőn már van másik robot, akkor az a 
robot kerüljön a részleg töltőállomására. Ha a töltőállomáson 
lévő robotok száma meghaladja a megengedett számot, akkor 
minden játékosnak az adott töltőállomásról egy kivételével az 
összes robotját vissza kell tennie a saját készletébe. 
A töltőállomásonként megengedett robotok száma a játéko-
sok számától függ: 

2 játékos: 2 robot, 3 játékos: 4 robot, 4 játékos: 5 robot

Példa: A piros játékos áttesz egy robotot egy programjelről 
az egyik részleg irányítómezőjére   1  , kiszorítva a sárga 
robotot, ami így a töltőállomásra kerül   2  . 
Egy 3 fős játékban ez a töltőállomás túltöltését okozza. Ezért a 
piros  és a sárga játékosnak az adott töltőállomásról vissza 
kell vennie 1-et a robotjaik közül   3  . A kék játékosnak 
nem kell levenni robotot, mert minden játékosnak 1 robotja 
maradhat a töltőállomáson.

C: PASSZOLÁS 

A játékos a főhadiszálláson lévő mérnökét a passzsorrend-
sáv első szabad mezőjére teszi. Ezzel a játékos fordulója 
befejeződik.

Megjegyzés: A játékos mérnöke csak az egyik megjelölt 
mezőről hagyhatja el a programozó részleget, azaz csak 
azután, hogy a játékos legalább 3-szor mozgatta. Egyéb-
ként sincs értelme a korai passzolásnak. 
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AkCIÓK

Példa: A játékos 5 időjelzőt kapna, de az időjelző-kapacitása csak 4, és már van egy időjelzője a készletében. Ezért csak 
3 időjelzőt kap; most a játékos laborja tele van. 

Példa: A játékos 2 kristályt kap. A játékos  laborkapacitása 
3 kristály, így csak  1 kristályt tud még majd megtartani.

Példa: A laborja alapján a játékos 2 polipot kaphat el. A játékos ezért 3 tudáspontot kap. A harmadik 
polip a részlegben marad.

A LABOR BŐVÍTÉSE

1. A játékos elveszi a részlegről a legfelső la-
borbővítményt, és leteszi az alaplaborja mellé 
(bármilyen helyzetben).

2. Ha a laborbővítményen szerepel 1 vagy 2 betű, akkor a 
játékos letehet 1-1 robotot a megfelelő részlegek irányí-
tómezőjére. Ha az irányítómezőt egy másik robot foglalja 
el, akkor az a robot a részleg töltőállomására kerül. Ha a 
töltőállomáson lévő robotok száma meghaladja a meg-
engedett számot, akkor minden játékosnak vissza kell 
tennie egy kivételével a robotjait a töltőállomásról a saját 
készletébe. A töltőállomásonként megengedett robotok 
száma a játékosok számától függ :

2 játékos: 2 robot, 3 játékos: 4 robot, 4 játékos: 5 robot

Ha a játékos befejezte a laborját (hozzátett 5 laborbővítményt), 
akkor nem vehet el újabb laborbővítményt.)
Egy befejezett labor 5 tudáspontot ér a játék végén. 

iDŐJELZŐK ELVÉTELE

A játékos időjelzőket vesz el a sárga terület mellett 
lévőkből. Ha a játékosnak nem jut legalább 2 időjelző, akkor 
az általános készletből vesz el annyit, amíg összesen 2 időjel-
zőt nem kap. Ha a játékos nem veheti el az összes időjelzőt (a 
laborkapacitása miatt), akkor annyit vesz el, amennyit el tud 
helyezni a saját személyes készletében, és a maradékot a rész-
legen hagyja. 

kRISTÁLYOK ELVÉTELE

A játékos annyi kristályt vesz el a szektorból, 
amennyit el tud raktározni saját személyes készletében. 
A többlet kristályok a szektoron maradnak.

POLIPOK ELKAPÁSA

A játékos annyi polipot kaphat el a szektorban, 
amennyit a laborja mutat. A játékos ezért a következő táb-
lázat alapján tudáspontokat kap:

elkapott polipok száma 

Éret járó tudáspont  

Az elkapott polipok visszakerülnek az általános készletbe. 

Példa: A jelzett laborbővítményt hozzáadva a játékos rak-
tározható kristályainak száma 3-ra emelkedik. Továbbá a 
játékos letehet a készletéből egy robotot a „C” részleg irá-
nyítómezőjére.
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TENGERALATTJÁRÓ LERAKÁS

A játékosnak minden részlegben csak 1 tenger-
alattjárója lehet! Ha a játékos még nem rakott le tengeralatt-
járót a választott részlegben:
1. Vegye el a játékostáblájáról a balról következő tenger-

alattjárót és tegye a részleg következő szabad tengeralatt-
járó-mezőjére.

2. A mezőn látható mennyiségű időjelzőt kell befizetnie. Ha 
nem tud fizetni, nem választhatja ezt az akciót!

3. Az aktuális központi lapka égőjében látható számnak 
megfelelően tudáspontokat kap.

Ha a játékos mind a 6 tengeralattjáróját letette a részlegek-
be, akkor a játék végén 5 tudáspontot kap. 

eGY KUTATÁSKÁRTYA EL-
VÉTELE

A játékos elveszi a részleg legfelső kutatáskártyáját, 
és leteszi saját játékostáblája mellé. Az aktuális központi 
lapka égőjében látható számnak megfelelően tudáspontokat 
kap. 

Az összes kutatáskártya részletesen: lásd a függelékben, 12. 
oldal. 

Megjegyzés: A játékos csak akkor vehet el másik kutatás-
kártyát,  ha el tudja helyezni azt (a kapacitásának meg-
felelően). A játékos nem dobhat el kutatáskártyákat, még 
akkor sem, ha azok beteljesítették céljukat! 

Példa: A játékos lerakja a kutatáskártyát a saját személyes 
készletébe, és kap 4 tudáspontot. Amíg a játékos nem növeli 
a kapacitását, addig nem kaphat több kutatáskártyát.

EGY ROBOT ProGrAmOZÁSA

A játékos elveszi a következő robotot a készle-
téből, és leteszi játékostáblájának arra a programjelére, ami 
megegyezik a részleg fehér akciómezőjén látható szimbó-
lummal. 

Megjegyzés: Ha az a programjel már foglalt, akkor he-
lyette 2 időjelzőt vesz el, és a robotot a készletben hagyja.

Példa: A részleg programozásmezője a zöld labor bővíté-
se akció. A játékos leteszi a következő robotját a készleté-
ből a játékostáblájának zöld programjelére. 

Példa: A játékos az egyik részlegbe letesz egy tengeralatt-
járót. Befizet 2 időjelzőt, és kap 3 tudáspontot.
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Amikor minden játékos passzolt, akkor kerül sor a közbenső pontozásra.

TUDÁSPONTOK
Minden játékos egyénileg összeadja az összes tudáspontját (TP), mielőtt a tudássávon lévő számlálóját beállítaná.. 

Emlékeztető: Egy piros vonal átlépésekor a játékosnak 1 kristályt kell fizetnie. Ha nincs kristálya, visszaveheti egy már 
programozott robotját a készletébe (ezért nem kap semennyi időjelzőt). Ha nem tud kristályt fizetni, vagy robotot vissza-
venni, akkor a számlálójának meg kell állnia a piros vonalnál - a többi tudáspontot elveszti! 
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IDŐJELZŐK
A játékos 1 időjelzőt kap az állomáson lévő minden egyes
tengeralattjárójáért. Ha szükséges, akkor a játékostáblája jobb 
felső sarkán elhelyezett időjelzőket visszateszi az általános 
készletbe (a tárolókapacitás figyelembe vétele).

Ha a játékosnak van ilyen jelű           kutatáskártyája, 
akkor most használhatja.

A jobb oldali példában a kutatáskártya: Fizess 1 időjelzőt, és 
tedd le a készletedből a következő robotod az ábrázolt prog-
ramjelre.

Megjegyzés: Minden játékos saját maga dönti el a fentebb 
említett két lépésnek a sorrendjét. 

1. Többség a 6 irányítómezőn:
Kinek van a legtöbb robotja az irányítómezőkön? 
Ha egy játékosnak több robotja van az irányítóme-
zőkön, mint a többi játékosnak, akkor 6 TP-t kap. 
Ha 2 vagy több játékos holtversenyben áll a legtöbb 
robot tekintetében, akkor mindegyikük 3 TP-t kap. 

2. Játékban lévő robotok:
A játékosok a játékostáblájuknak robotkészlet részle-
gében megkeresik a legnagyobb olyan számot, amin 
nincs robot és  tengeralattjáró nélküli oszlopban van. 
A játékos ezzel a számmal egyenlő TP-t kap. 

3. A játékos készletében lévő kristályok:

A kristályok száma   

Az érte kapott tudáspont  

4. Mínusz pontok a megmaradt polipokért:
Minden olyan részlegben, ahol a játékosnak a robot-
ja van az irányítómezőn, az adott részlegben meg-
maradt polipok számától függően TP-t veszít: 

megmaradt polipok száma    

Az érte kapott tudáspont

Speciális eset: Elméletben a játékos veszthet pontokat a 
közbenső pontozás alatt. Ebben az esetben nem kerülhet 
vissza egy piros vonal mögé (ez csak nagyon ritkán es-
het meg).

Példa: A sárga játékos 3 időjelzőt kap. Ezután felhasznál 
egy kutatáskártyát, amivel elkölt 1 időjelzőt, és ezért egy 
robotot tesz  a piros programjelre.

Példa:
1. A sárga és a piros játékos is 2 

részleget irányít, a kék játé-
kos egyet. Így mind a sárga, 
mind a piros játékos 3 TP-t 
kap. 

2. A sárga játékos 5 TP-t, a piros játékos 6 TP-t kap. 

3. A sárga játékosnak nincs kristálya, a piros játékosnak 
1 van.
Így a sárga játékos 0 TP-t kap, a piros játékos
pedig 1 TP-t.

4. A piros játékos összesen 4 TP-ot veszít:
3 TP-t a 2 polipos szekto-
rért és 1 TP-t az 1 polipos 
szektorért.

A sárga játékos 8 TP-t kap-
na, de nem tud befizetni egy 
kristályt (vagy visszavenni egy 
robotot), így ehelyett csak 7 
TP-t kap. Piros játékos befizet 
egy kristályt, és 5 TP-t kap.

KÖZBENSŐ PONTOZÁS
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(csak az 1-3 forduló után)

ÁLLOMÁS
• Húzzatok 6 kutatáskártyát a húzópakliból, és minden részlegbe tegyetek egyet (ha már 

van ott, akkor az ott lévő kutatáskártyák tetejére).
• Húzzatok 6 laborbővítményt a húzópakliból, és minden részlegbe tegyetek egyet (ha 

már van ott, akkor az ott lévő laborbővítmények tetejére).
• A legfelső központi lapka mutatja, hogy milyen plusz játékelemeket tegyetek min-

den részlegbe:
- Időjelzők: Távolítsátok el az összes megmaradt időjelzőt az állomásról. Ezután tegye-

tek új időjelzőket mindegyik részlegbe a központilapkának megfelelően.
- Kristályok: Tegyétek a már ott lévőkhöz, ha vannak.
- Polipok: Tegyétek a már ott lévőkhöz, ha vannak.

- Semleges tengeralattjárók (2 és 3 fős játékban): 
Egy színből sem lehet 1-nél több tengeralattjáró egy adott részlegben. Ha ezen szabály 
miatt nem tudtok semleges tengeralattjárót lerakni a jelzett részlegbe, akkor tegyétek 
ezt az óramutató járása szerint következő olyan részlegbe, amibe már lehetséges.

• Tegyétek vissza a legfelső központi lapkát a játék dobozába.

Tipp: Hogy gyorsabban menjenek a dolgok, az egyik játékos kezelheti a kutatáskártyákat és 
a laborbővítményeket, egy másik játékos pedig a központilapkát.

FŐHADISZÁLLÁS
Rendezzétek a játékossorrend-sávon lévő jelzőket úgy, hogy az megfeleljen a passzsorrendsávnak. Ez lesz a játékos 
sorrend a következő fordulóban. A mérnökök visszakerülnek a passzsorrendsávról a programozó részleg kezdőmezőjére. 
A legfelső programkártya alapján rendezzétek újra a programozáslapkákat. Ezután a legfelső programkártyát tegyétek 
vissza a játék dobozába, így a következő programkártya láthatóvá válik.

A 4. közbenső pontozás után azonnal a végső pontozás következik. A végső pontozás 

alatt a játékosoknak nem kell kristályt fizetniük az átlépett piros vonalakért. 

Minden játékos tudáspontokat (TP) kap a következők szerint:

• TP jár a játékos laborjában lévő különböző betűkért:

A különböző betűk száma    

Az érte járó tudáspont 

• 1 TP jár a saját készletben maradt minden időjelzőért
• 5 TP jár, ha a játékosnak mind a 6 tengeralattjárója az állomáson van 
• 5 TP jár, ha a játékos befejezte a laborját (5 laborbővítmény). 

Példa: sárga játékos kap...

• 15 TP-t az 5 különböző betűért,
• 2 TP-t a 2 időjelzőért,
• 0 TP-t a tengeralattjárókért és
• 5 TP-t az elkészült laborért.

A legtöbb tudásponttal rendelkező játékos nyeri a játékot.
• Holtverseny esetén az irányítómezőn több robottal rendelkező játékos győz.
• Ha még mindig holtverseny van, akkor a több kristállyal rendelkező játékos győz. 
Egyéb esetekben több győztes van.
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A VÉGSŐ PONTOZÁS ÉS A JÁTÉK VÉGE

A KÖVETKEZŐ FORDULÓ ELŐKÉSZÍTÉSE



Ha a játékos kutatáskártyák által erőforráshoz jut, mindig vegye figyelembe a laborkapacitását! 
A játékosnak nem dobhatja el a kutatáskártyáit. Meg kell őriznie a kutatáskártyáit a játék végéig. 

Minden fordulóban tetszőleges számú alkalommal használható kártyák:

Minden alkalommal, amikor a játékos 
a mérnökével a Főhadiszálláson egy, 
a jelzett programozáslapkával rendelkező
mezőre lép, akkor az ábrázolt jutalmat 
kapja:
2 időjelzőt, 1 kristályt, vagy 4 TP-t. 
Itt: 1 kristályt kap a piros programo-
záslapkára lépésért.

A játékos 1 TP-t kap minden, a töl-
tőállomásról miatta eltávolított robo-
tért (a sajátját kivéve). 

Játékonként csak egyszer, de 
bármikor aktiválható kár-
tyák: 

Ha a játékos a mérnökével mozog a 
főhadiszálláson, akkor a nyil irányú 
mozgás helyett oldalirányba is lép-
het. 
Megjegyzés: Abban a fordulóban, ami-
kor a játékos aktiválja ezt a kártyát, a 
mérnöke 4 mezőt fog mozogni a főha-
diszálláson

Amikor a játékos a tudósát mozgatja, 
fizethet 1 időjelzőt, hogy az állomás 
ellentétes oldalára jusson. Ezt bármi-
kor megteheti a normál mozgásán fe-
lül.

Minden alkalommal, amikor a játé-
kos letesz 1 tengeralattjárót, a jel-
zett időjelzők felét (lefelé kerekítve)
kell fizetnie.

Az azonnal felhasználan-
dó kártyák: 

A játékos kap 2 időjelzőt, és tegyen 
le 1 robotot a jelzett programjelre.
Ha ez a programjel már foglalt, ak-
kor helyette még 2 időjelzőt kap.

Minden alkalommal, amikor a játékos 
elkap legalább 1 polipot, akkor az áb-
rázolt jutalmat kapja:
2 időjelzőt, 1 kristályt, vagy 3 TP-t. 

Itt: A játékos minden alkalommal, ha 
elkap legalább 1 polipot, 3 TP-t kap. 

A játék további részében a játékosnak 
nem kell időjelzőt fizetnie, amikor 
2-es zsilipen megy át a tudósával.

A közbenső pontozás alatt 
használható kártyák: 

Ha a játékos fizet 1 időjelzőt, akkor 
letehet 1 robotot a készletéből a jel-
zett programjelre.
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