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2–4 játékos • 12 éves kortól • 60 perc

Játékszabály

A játék áttekintése
Egyik játékos tölti be a Cápa szerepét. A többi játékos Quint, Brody rendőrfőnök, és Hooper 
szerepeiben mint Legénység dolgoznak együtt azon, hogy kiiktassák a Cápát. Egy teljes játék 
két részből áll, melyben az első részben elért sikerek előnyöket nyújtanak a második részhez. 
Bármelyik rész külön is játszható, így rövidebb a játék (lásd 12. oldal).

1. rész: Amity sziget
Minden körben a Cápa titokban mozog a szigetet körülvevő vízben, miközben megtámadja  
a fürdőzőket és megpróbálja elkerülni, hogy felfedezzék. Eközben a legénység fürdőzőket 
ment meg, és megpróbálja lokalizálni a Cápát.

2. rész: Az Orca
A második rész Quint hajóján játszódik, az Orcán. Minden körben a Legénység tagjai fegyvert 
fognak, és megpróbálják megjósolni, hogy a Cápa hol fog legközelebb megjelenni. Ezután a 
Cápa a felszínre jön, és megtámadja a hajót és a Legénységet, majd újra lemerül.

A játék célja
A legénység nyeri a játékot, ha megölik a Cápát.
A Cápa nyer, ha kiiktatja mindhárom személyt, vagy elpusztítja az Orcát.

Nézz egy „Hogyan kell játszani” videót!
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1. rész: Beállítások
1.  A játéktáblát szétnyitva helyezzétek az 

Amity Island: Act 1 oldalával felfelé.  
A játéktáblán bizonyos helyek fehér 
vonallal vannak elválasztva.

2.  Keverjétek meg az eseménykártyákat, és 
tegyétek képpel lefelé a játéktábla köze-
lébe.

3.  Tegyétek a 16 Fürdőző jeLzőt a játéktábla 
közelébe.

4.   Döntsétek el, hogy ki lesz a Cápa. A többi 
játékos lesz a Legénység, mindenki vá-
lasszon egy szereplőt. Minden szereplő 
átkerül a 2. részbe is.

 �Megjegyzés: 4 játékos esetén mindenki más  
Legénységi tagot irányít. 3 játékos esetén a két  
játékos mindegyike egy-egy Legénységi tagot irányít, 
és együtt irányítják a harmadik tagot. 2 játékos 
esetén az egyik játékos irányítja mind a három 
Legénységi tagot.

5.    Adjátok a játékosoknak a megfelelő  
karaktertábLákat az Act 1 oldallal felfelé, 
és végezzétek el az egyes karakterek 
beállításait.

 

Vegyél el két HordójeLzőt, és helyezd 
el őket a karaktertábLa mellett, ezzel
jelezve, hogy az Orcán vannak.  
A megmaradt HordójeLzőket a boltba 
tedd (központi tér). Helyezd Quint 
jelzőjét (zöld) az Orca jelzőre (barna), 
és tedd a sziget keleti oldalán lévő 
kikötőbe (8. hely).

Vedd el a strand zárva és a távCső 
jeLzőt. Tedd Brody jelzőjét (fekete) az 
Amity P.D.-re (6. hely).

1. rész: Amity sziget
Eseménykártyák

Hooper 
és hajója

Brody

Quint 
és az OrcaHordók

Fürdőzők jelzői Játéktábla (1. rész: Amity sziget)



 

Quint: 

Amity 
Event

TM & © Universal Studios. USe01

Amity 
Event

TM & © Universal Studios. USe01

Amity 
Event

TM & © Universal Studios. USe01

Amity 
Event

TM & © Universal Studios. USe01

Brody: 

2

Act 1: Amity Island
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Hooper: 

“A cloud has appeared on the
horizon of this beautiful resort community.

A cloud in the shape of a killer shark.”
- TV News Reporter

Any one Crew Member may 
take one extra action this round.

N  SS  EE

Amity Island 
in the News

+2
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1. rész: Áttekintés
A Cápa célja: Megenni annyi fürdőzőt, amennyit 
lehet, elkerülve, hogy a legénység felderítse.

A Legénység célja: Megtalálni a Cápát, és 
rácsatolni két Hordót, eközben megóvni a 
fürdőzőket.

Az 1. rész körökre osztva játszódik, melyek 
mindegyike három fázisból áll, a következő 
sorrendben játszva:

1. Esemény fázis
2. A Cápa fázis
3. A Legénység fázisa

1. fázis: Esemény fázis
Fordítsátok meg az amity event pakli (esemény-
kátyák) felső kártyáját, és tegyétek a fürdőző-
ket a készletből azokra a vizekre és strandokra, 
melyeket a Fürdőző ikon melletti betűkön láttok.

Ezután olvassátok el hangosan az esemény 
szövegét, és kövessétek az utasításokat. Egyes 
események megkövetelik az azonnali cse-
lekvést, míg mások befolyásolják a későbbi 
fordulókat.

Az�esemény�fázisra�példa: Helyezz egy fürdőzőt a kész-
letből az északi strand vizébe, két fürdőzőt a déli strand 
vizébe, és kettőt a keleti strand vizébe.

Az esemény leírása alapján egy Legénységi tag kap egy 
extra akciót ebben a körben.

Az esemény 
neve

Új fürdőző

Az esemény leírása

 Vedd el a HaLradar jeLzőt. Helyezd 
Hooper jelzőjét (kék) a Hajójelzőre (fehér)  
és tedd a sziget nyugati oldalán lévő kikötőbe  
(5. hely).

Cápa:  Tedd fel a jelölőt a karaktertábLád 
alsó, 0. helyére a Fürdőzők sávon. Vedd el az 
erőjeLzőket és a CápajeLöLőt. NE TEDD LE a 
Cápa jelölőjét a játéktáblára. Csak speciális 
helyzetekben használjuk, ezeket később 
magyarázzuk el.

Megjegyzés: Ha valaki először játszik, mutassuk meg 
neki az erőjeLzőket, így tudja, hogy melyek jelölik a 
Cápa erejét (lásd a erőjelzők című részt a 4. olda-
lon). A játék során az erőjeLzők titokban maradnak a 
Legénység előtt.

A�Cápa�beállítására�példa:
A Cápa indulási helynek  
az északi strandot választja,
és beír egy „N” betűt  
a Cápa nyomkövető Lapjára.

Vedd el a Cápa nyomkövető Lapját és egy 
tollat vagy ceruzát. Van tizenkét, vizet ábrá-
zoló rész, mindegyik különböző számmal 
vagy betűvel jelölve. Válassz egy helyet, 
és írd be a megfelelő számot vagy betűt a 
Location (Hely) oszlopban a „Start” mellé. 
NE add meg a Legénységnek a kiindulási 
helyed.  
A Cápa az összes mozgást a Cápa nyomköve
tő Lapján rögzíti és titokban tartja.

Tipp: A négy strand egyikéből indulva könnyen hozzá-
férhetsz a fürdőzőkhöz az első fordulóban.

Megjegyzés: Michael (Brody fia) egy különleges
Fürdőző jeLző. A fürdőzők lehelyezésekor NE tedd le 
Michael-t. Csak akkor rakd le Michael-t, ha
egy eseménykártya kifejezetten erre utal.

1. rész: Amity sziget

6.     Tegyétek félre az összes többi alkatrészt, 
ezekre nem lesz szükség az 1. részben.
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2. fázis: A Cápa fázis
Ebben a fázisban a Cápa legfeljebb 3�akciót 
hajthat végre, és kijátszhat egy erőjeLzőt.  
Egy akció többször is elvégezhető, és bármi-
lyen sorrendben. A Cápa lehetséges műveletei 
a következők:

MOzgÁs: Tedd át a vízből egy szomszédos 
területre. Az átlós terek nem szomszédosak, és 
nem mozoghat át a földön.

1 fürdŐzŐ MEgEvésE: Támadj meg egy 
fürdőzőt azon a helyen.

NE�mutasd�meg,�és�ne�mondd�el�az�akcióidat�
a�Legénységnek.  Tartsd titokban, kezeld őket 
bizalmasan.

Miután megtervezted a teljes körödet, rögzítsd 
a Cápa nyomkövető Lapján. Miután bejelented, 
hogy vége a körödnek, add meg a Legénység
nek a következő információkat:

MEgEvEtt fürdŐzŐk
Mondd meg, hol, és hány fürdőzőt ettél meg.
Vedd le a megfelelő fürdőzőt a játéktábláról, 
és tedd vissza a készletbe, majd a karakter
tábLádon csúsztasd fel a jelzőt az Fürdőzők 
sávon minden megevett fürdőző után. Ha a 
Fürdőzők sávja eléri a 9. helyet, azonnal véget 
ér az 1. rész (lásd az 1. rész vége a 6. oldalon).

MOzgÁsérzékElŐk
Tájékoztatnod kell a Legénységet, ha bárme-
lyik, lebegő Hordón lévő mozgásérzékelő jel-
zett a fordulód alatt (lásd Mozgásérzékelők).

ErŐJElzŐk
Tudasd a LegénységgeL, ha kijátszol egy erő
jeLzőt. Ha kijátszottál egyet, akkor ne mutasd 
meg a Legénységnek, melyiket játszottad ki, ez 
titokban marad.

1. rész: Amity sziget

MOzgÁsérzékElŐk
A játék előrehaladtával előfordulhat, hogy 
Hordók lebegnek a vízben. Minden Hordóra egy 
mozgásérzékelő van csatlakoztatva.

A fordulód bármely pontján, mikor egy olyan 
helyre lépsz, ahol lebegő Hordó van, akkor je-
lez téged egy mozgásérzékelő. A köröd végén 
minden HordóróL értesítened kell a Legénysé
get, aminek a mozgásérzékelőit beindítottad. 
NEM�kell�megmondanod,�mikor�indítottad�be�
– a fürdőző megevése előtt vagy után – vagy 
milyen sorrendben indítottad be, ha több moz-
gásérzékelőt aktiváltál.

ErŐJElzŐk
Minden erőjeLző különleges képességet 
nyújt a fordulóban a Cápának. Mindegyik csak 
egyszer használható fel játékonként. Ha úgy 
döntesz, hogy erőjeLzőt használsz, tájékoztasd 
a Legénységet, és helyezz le egy jelzőt képpel 
lefelé magad elé. Ne�mondd�el�a�Legénységnek,�
hogy�milyen�jelzőt�játszol�ki – ez titokban ma-
rad. A Cápa erőjeLzői:

zABÁlógép: Megeheted az összes fürdőzőt 
a területeden, egy akcióként.

kitérŐ MOzgÁs: Ebben a körben nem 
jeleznek a mozgásérzékelők, még akkor sem, ha 
olyan területen mozogsz, ahol lebegő Hordó van.

lÁtHAtAtlAN: Ha Brody használja a táv
Csővet (lásd távcső használata 5. oldal) vagy 
Hooper használja a HaLradart (lásd halradar 
használata 6. oldal) ebben a körben, mondd, 
hogy nem vagy a közelben, még ha ez nem is 
igaz. 
Megjegyzés: A kör végén a jelző visszakerül a dobozba, még 
akkor is, ha a Legénység egyike sem csinált keresési akciót.

Megjegyzés: Ha Quint Hordót dob   a területre, akkor be kell 
jelentened, hogy eltalált.

sEBEsséglökEt: Három területet mozog-
hatsz egyetlen akcióként. Ezt csak egyszer 
teheted.  A többi mozgási akció egy területnyi, 
mint normálisan.

Példa a Cápa fázisra: A Cápa a fordulót az északi strandon 
kezdi (N), itt két fürdőzőt helyeztetek le az esemény fázis-
ban. A Cápa kihasználja az első két akcióját, és mindkét 
fürdőzőt megeszi (egy fürdőzőt akciónként), így még egy 
akciója marad.

Mozogni csak egy területnyit tudna, de így a legénység 
könnyen bemérné, ezért a Cápa elhasználja a sebesség
Löket erőjeLzőt (Speed   Burst Power), amely lehetővé teszi 
számára, hogy három területet mozoghasson a harmadik 
akcióként. Az N területről átmozog a 4. területre, abban a 
reményben, hogy kijátssza a legénységet.

Az 1. kör sorába a Cápa nyomkövető Lapján a játékos a 
„4” számot írja a Hely (Location) oszlopba (ez az új hely), 
és „2”-t ír az „N” melletti megevett fürdőzők (Swimmers 
Eaten) oszlopba (mivel két fürdőzőt evett az északi
strandon). Bekarikázza az „SB”-t az erőjeLző (Power 
Tokens) oszlopban, mert a sebességLöket erőjeLzőt (Speed   
Burst Power) használta.
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3. fázis: A Legénység fázisa
Ebben a szakaszban a Legénység minden tagja 
4�akciót hajthat végre. A Legénység elvégezheti 
a saját lépéseit bármilyen sorrendben, de ha 
az egyik Legénységi tag elkezdi a körét, azt be 
is kell fejeznie, mielőtt a következő Legénységi 
tag felváltja. Minden Legénységi tag választhat 
a különféle akciói közül, melyeket a következő 
szakaszban láthatunk. A műveletek többször, 
és bármilyen sorrendben végrehajthatóak 
(hacsak másként nem jelezzük). 

1. rész: Amity sziget

Quint az Orcát kormányozza az Amity sziget 
környéki vizeken, fürdőzőket ment meg és 
Hordókat dob a vízbe, remélve, hogy elkapja a 
Cápát.

Quint lehetséges akciói a következők:

MOzgÁs: Mozgasd a vizen át egy szomszé-
dos területre. Az átlós területek nem szomszé-
dosak, és nem mozoghat a szárazföldön.

1 fürdŐzŐ MEgMENtésE: Vegyél le egy 
fürdőzőt a területről, és tedd vissza a készletbe.

HOrdók fElvétElE: Akárhány Hordót fel-
vehetsz egy területről, akár a kikötőből, vagy 
Hooper hajójáról. Minden forrás külön akció. 
Például ha felveszel egy Hordót a kikötőből és 
egy másikat a vízről, ez két különálló akció.

HOrdók BEdOBÁsA: (körönként egyszer) 
Quint Hordókat helyezhet   a vízbe az Orcán 
lévő szigonyfegyverrel. Hordót�dobhatsz�a�
saját,�vagy�egy�szomszédos�területre. Az átlós 
területek nem szomszédosak. Nem dobhatsz 
Hordót a szárazföldre. Amikor bedobsz egy 
Hordót, tegyél le egy HordójeLöLőt a megcél-
zott területre. A Cápának be kell jelentenie, ha 
ezen a helyen van.

Ha a Cápa ezen a területen van, akkor eltalálja 
őt és a Hordó rákapcsolódik. Tegyél egy Hordót 
a Cápa karaktertábLájára. Ha ez a második 
Hordó, ami a CápáHoz kapcsolódik, az 1. rész 
azonnal véget ér (lásd az 1. rész vége a 6. ol-
dalon). Ha a Cápa nincs azon a területen, akkor 
a Hordó a vízben marad. Most ez egy lebegő 
Hordó egy olyan mozgásérzékelővel, mely a 
Cápát jelezheti a következő fordulókban.

Brody körbe mozog az Amity szigeten azért, 
hogy megmentse a fürdőzőket, elszállítsa a 
Hordókat a kikötőkbe, segítsen megkeresni a 
Cápát, és bezárja a strandokat.

Brody lehetséges akciói a következők:

MOzgÁs: Mozgasd át a szárazföldön egy 
szomszédos helyre. Az átlós területek nem 
szomszédosak, és nem tudsz mozogni a vízen 
keresztül.

1 fürdŐzŐ MEgMENtésE: Vegyél le egy 
fürdőzőt a területről, és tedd vissza a készletbe.

1 HOrdó fElvétElE: Ha a boltban vagy, 
vegyél fel egy Hordót. Tedd a Hordót a jelződ 
alá, jelezve, hogy viszed. Egyszerre�csak�egy�
Hordót�szállíthatsz.

1 HOrdó kirAkÁsA: Ha a kikötőben  
vagy, és hoztál egy Hordót, tedd le  
a kikötő Hordó szimbólumára.  
A Hordók száma nem korlátozott,  
bármennyi lehet a kikötőben.

tÁvCsŐ HAszNÁlAtA  
(körönként egyszer) 
A négy�strand�egyikén letehetsz egy 
távCsőjeLöLőt a területedre. A Cápának  
be kell jelentenie, ha a strand vizében van.  
Ha ott van, tedd a Cápa jelölőjét oda.
Megjegyzés: Ne feledd, ha a Cápa kijátszotta a LátHatatLan 
erőjeLzőt ebben a körben, akkor nem kell megmondania, 
hogy ott van-e, és azt sem, hogy igaz-e, vagy sem. 

A strANd BEzÁrÁsA  
(körönként egyszer) 
Ha a Polgármesteri hivatalban, vagy  
az Amity P.D.-n tartózkodsz, bezárat-
hatsz egy strandot. Bezárathatod 
bármelyik strandot, ameddig nincse-
nek ott fürdőzők. Tedd a strand zárva 
jeLzőt képpel felfelé a kiválaszott strandra. 
Amikor egy eseménykártya azt írja, hogy tegyél 
egy vagy több fürdőzőt erre a strandra, akkor 
ne tedd fel oda, de fordítsd meg a jelzőt a 
„Megnyitás hamarosan” oldalára. A követke-
ző olyan eseménykártya, amely azt írja, hogy 
tegyél egy vagy több fürdőzőt erre a strand-
ra, akkor ne tedd fel oda, de utána vedd le a 
strand zárva jeLzőt a játéktábláról.
Megjegyzés: Egyszerre csak egy strand zárható be. Ha egy 
strand zárva van, megteheted, hogy bezársz egy másikat. 
Helyezd át a strand zárva jelzőt, hogy újonnan bezárj egy 
másik strandot, és ügyelj arra, hogy képpel felfelé tedd le. 

Strand zárva 
jelző
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Hooper egy gyors hajót kormányoz az Amity 
sziget környéki vizeken, segítve lokalizálni a 
Cápát, Hordókat szállítani Quintnek és fürdőző-
ket menteni.

Hooper lehetséges akciói a következők:

MOzgÁs: Hooper hajója gyorsabban mozog 
mint Quinté, így két�területnyit�mozoghat�
akciónként.�Minden mozgás a vízen át törté-
nik, egy szomszédos területre. Az átlós terü-
letek nem szomszédosak, és nem mozoghat a 
szárazföldön.

1 fürdŐzŐ MEgMENtésE: Vegyél le egy 
fürdőzőt a területről, és tedd vissza a készletbe.

HOrdók fElvétElE: Akárhány Hordót 
felvehetsz egy területről, vagy a kikötőből. 
Minden forrás külön akció. Például ha felve-
szel egy Hordót a kikötőből, és egy másikat a 
vízről, ez két különálló akció.

HOrdók ÁtAdÁsA QuiNtNEk: Ha ugyan-
azon a területen vagy, mint Quint, minden 
Hordódat átrakhatod az ő hajójára. Tedd a Hor
dókat Quint karaktertábLájára, jelezve, hogy 
most már az Orcán van.
Megjegyzés: Hooper nem dobhatja a Hordókat a vízbe – csak 
Quint rendelkezik ezzel a képességgel.

HAlrAdAr HAszNÁlAtA: (körönként egyszer) 
Tedd a HaLradarjeLzőt a vízbe, azon a területen, 
ahol vagy. A Cápának be kell jelentenie, hogy 
hol tartózkodik, ha jelez a HaLradar.

•  Ha a Cápa ugyanazon a területen van, meg 
kell mondania. Majd tedd fel a Cápa jelölőt.

•  Ha a Cápa a szomszédos területen van, meg 
kell mondania, hogy a „közelben” van.  
Az átlós terület nem számít szomszédosnak.

•  Ha a Cápa nincs sem azon, sem pedig egy 
szomszédos területen, akkor annyit mond: 
„nem vagyok ott, sem a közelben”.

Megjegyzés: Ne feledd, ha a Cápa kijátszotta a LátHatatLan 
erőjeLzőt ebben a körben, akkor nem kell megmondania, 
hogy ott van-e, és azt sem, hogy igaz-e, vagy sem. 

Példa a Halradar használatára #1: Hooper használja a HaL
radart az 1-es területen. A Cápa bejelenti, hogy a közelben 
van, ami azt jelenti, hogy a szomszédos területen van.  
A Legénység most már tudja, hogy a Cápa a négy lehetséges 
hely egyikében tartózkodik: 3-as, 5-ös, N vagy 2-es területen.

Példa a Halradar használatára #2: Hooper használja a HaL
radart az 7-es területen. A Cápa bejelenti, hogy nincs ott, és 
a közelben sincs. A Legénység most már tudja, hogy a Cápa 
NINCS a 3-as, a W, a 7-es vagy az S területen.

A kör vége
Miután mindhárom Legénységi tag megcsinálta 
az akcióját, a forduló véget ér. Ha a Cápa ki-
játszott egy erőjeLzőt abban a körben, a jelzőt 
vissza kell rakni a dobozba, képpel lefelé. Kez-
dődik egy új kör, kezdve az eseményFázissaL.

1. rész vége
Az 1. rész azonnal véget ér, ha az alábbiak 
valamelyike megtörténik:
1.  A Legénység a második Hordót is rögzíti a 

Cápán.
2.  A Cápa tábláján lévő Fürdőzők sávján a jelző 

eléri a 9. helyet.
Folytassátok a 2. résszel. Ne mozgassátok el a 
jelzőt a Fürdőzők sávján, mert a helye meghatá-
rozza, hogy hány kártyát kap a Legénység és a 
Cápa a 2. részben.

1. rész: Amity sziget
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Felszínjelzők

Célpontjelzők

Felszereléskártyák

Felszínkártyák

Kockák

Játéktábla (2. rész: Az Orca)

2. rész: Az Orca

2. rész: Beállítások
1.  Keverjétek meg a Cápa képességkártyákat és 

véletlenszerűen adjatok a Cápának annyit, 
amennyit a karaktertábLáján a Fürdőzők sávja 
mutatott az 1. részben.  
A Cápa játékos megnézi ezeket a kártyákat 
úgy, hogy a Legénység tagjai ne lássák.

2.  Adjatok a Legénységi tagoknak két megfelelő 
FeLszereLéskártyát és CéLpontjeLzőt.

3.  Keverjétek meg a FeLszereLéskártyákat, és 
véletlenszerűen adjatok a Legénységnek (mint 
egy csapat) annyi kártyát, amennyit a Cápa 
Fürdőzők sávja mutat. A Legénység azonnal 
ossza szét ezeket a kártyákat hármuk között, 
választásuk szerint.

4.   Minden Legénységi tag lerakja az összes FeLsze
reLésétkártyáját képpel felfelé, a karaktertábLá
ja mellé.

5.    Mind a négy karaktertábLát fordítsátok át  
a 2. rész oldalára. Minden karaktertábLára tegye-
tek egy jelölőt a sérüLés sáv tetején lévő 0 jelhez.

6.   Fordítsátok át a játéktáblát Az Orca: 2. rész 
oldalára.

7.  Építsétek fel az Orcát úgy, hogy egy-egy Hajó
Lapkát helyezzetek le mind a nyolc zónára a 
játéktáblán, amint az a fenti képen látható. 
Győződjetek meg róla, hogy mindegyik lapon  
a sértetlen oldal látható.

8.  Keverjétek össze a FeLszínkártyákat és helyez-
zétek őket képpel lefelé a kijelölt „Fedélzet” 
(Deck) helyre a játéktáblán.

9.  Minden Legénységi tag elhelyezi a jelölőjét az 
általa választott HajóterüLetre. Nincs korlátoz-
va, hogy hány Legénységi tag lehet egy helyen.

10.  Adjátok a Cápa játékosnak a három nagyobb 
FeLszínjeLzőt és a CápajeLöLőt.

11.  Tegyétek a három kis FeLszínjeLzőt és a három 
koCkát a játéktábla mellé.

12.  Tegyétek félre az összes többi alkatrészt, 
beleértve az extra Cápa képességkártyákat és a 
FeLszereLéskártyákat. Ezeket nem fogjátok hasz-
nálni a 2. részben.

Példa: Az 1. részben a Cápa 7 embert 
evett meg. Ez azt eredményezi, 
hogy  a 2. részben a Cápa kap 8 Cápa 
képességkártyát, és a Legénység tagjai 
összesen 5 feLszereLéskártyát.
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2. rész: Az Orca

2. rész: Áttekintés
A Cápa minden fordulóban a víz alatt kezd, ezután 
felmerül a nyolc zóna egyikébe, az Orca körül. 
A Legénységnek meg kell jósolnia, hogy a Cápa hol 
fog újból felbukkani, remélve, hogy eltalálják. 
Ezután a Cápa támad, mielőtt visszamerülne az 
óceán mélyére.

A Cápa célja: Megsemmisíteni mind a három Le
génységi tagot, vagy teljesen elpusztítani az Orcát.
A Legénység célja: Megsemmisíteni a Cápát.

A 2 rész körökre van osztva, melyek mindegyike 
hat lépésből áll, és a következő sorrendben kerül 
lejátszásra:

1. Felszíni lehetőségek
2. A Cápa választása
3. A Legénység felkészülése
4. A Cápa felfedése
5. A Legénység támadása
6. A Cápatámadás

1 lépés: Felszíni lehetőségek
Fordítsátok meg a felső három FeLszínkártyát és 
tegyétek képpel felfelé a megfelelő helyre  
(A, B vagy C) a játéktáblán. A kártyákat el lehet 
forgatni, hogy a hajó vázlata megegyezzen az 
Orca tájolásával a játéktáblán.

Ez a Cápa három FeLszín lehetősége erre a for-
dulóra. A FeLszín zóna (vörössel kiemelve) az a 
zóna, ahol a Cápa újból a felszínre kerül, ha ezt a 
kártyát választja.

Minden FeLszínkártyának van egy kitérési értéke, 
kockák szimbólummal, és esetleg egy „Lerázás” 
szimbólummal. Ezeket később magyarázzuk el.

Tedd a kis FeLszínjeLzőket (A, B és C) a megfelelő víz-
béli területekre, így a játékosok könnyebben láthat-
ják az összes FeLszín lehetőséget ebben a körben.

Megjegyzés:  Ha a FeLszínkártyák elfogynak, keverd meg a dobó-
paklit és hozz létre egy újat.

2. lépés: A Cápa választása
A Cápa titokban kiválasztja a három közül az 
egyik FeLszínkártyát, és a nagy FeLszínjeLzőt kép-
pel�lefelé (A, B vagy C) maga elé teszi.
A Cápa egy képességkártyát is kijátszhat úgy, hogy 
a kártyát képpel lefelé a FeLszínjeLöLő alá helyezi. 

cápa képességkártyák 
Minden képességkártya valamilyen 
módon erősíti a Cápa fordulóját.  
A képesség aktív lesz abban a fordu-
ló ban, amikor a kártya kijátszásra ke-
rült. A kártya a forduló végén kikerül 
a játékból, függetlenül attól, hogy ezt 
a képességet felhasználták-e, vagy 
sem.

3. lépés: A Legénység  
felkészülése
A Legénység felkészül a Cápa megjelenésére, 
mozgással (opcionális), fegyverek kiválasztásá-
val, és a CéLpontjeLzők elhelyezésével. A Legénység 
megvitathatja a lehetőségeket és szándékaikat, 
de meg kell várniuk, amíg a Cápa lerakja a FeL
színjeLzőt a 2. lépésben. 
MOzgÁs: Minden Legénységi tag legfeljebb 
2 szomszédos területen mozoghat. Mozoghatsz 
HajóterüLeteken és/vagy vízterüLeteken. Azonban 
ha egy vízterüLetrőL egy szomszédos HajóterüLet
re mozogsz, akkor vissza kell másznod a hajóra, 
és ezzel mindkét lépésedet megteszed.
fEgyvErvÁlAsztÁs: Minden Legénységi tag 
választ egy Fegyvert a FeLszereLéskártyák közül, 
amivel remélhetőleg megtámadhatja a Cápát. 
Három féle Fegyver van, ezek típusa a bal felső 
szimbólumon látható.
   vErEkEdés: Ez közelharc, amely lehe-

tővé teszi, hogy kockadobással sebeket 
ejts a Cápán.

     lŐfEgyvEr: Ez lehetővé teszi, hogy 
kockadobással sebeket ejts a Cápán, és 
bármely helyen felhasználható.

   rÁAkAsztHAtó fEgyvEr: Ez rövid 
hatótávolságú fegyver, amely ráakaszt-
ható a Cápára. Olyan hatása van, mely 
akadályozza a Cápát, és a hatása aktív 
marad mindaddig, amíg a fegyver rögzít-
ve van a CápáHoz.

Minden Legénységi tag elhelyezi a választott Fegy
verkártyát a karaktertábLája felett.

Felszín terület

Kitérési érték
Lerázás  

szimbólum
Támadó kockák 
száma
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2. rész: Az Orca

célpontjelzŐ lerakása
Minden Legénységi tag lerakhatja  
a CéLpontjeLzőjét arra a vízterületre, ahol úgy gon-
dolja, hogy a Cápa felbukkan. Több Legénységi tag 
is célozhat egy területre.
     verekedés vagy ráakasztHató Fegy

ver használatakor, ugyanazon a 
területen vagy vízben kell lenned, 
mint ahova célzol.

    LőFegyver használatakor, bárme-
lyik vízterületet megcélozhatod, 
függetlenül attól, hogy hol vagy.

tartozékok A FeLszereLéskártyáknak nincs 
szimbólum a bal felső sarkában, ezek olyan tarto-
zékok, melyek felhasználhatóak Fegyverként.  
A tartozékok három típusa a következő:

tÁrs: miután a Cápa lerakja a FeLszínjeLöLőjét, a 
2. lépésben a társ kijátszható. A Cápának fel kell 
fednie egyet a két FeLszínjeLöLő közül, amelyet 
NEM választhat. Ez nagyobb esélyt ad a Legény
ségnek, hogy megjósolja, hol fog a Cápa újra 
felbukkanni. Csak�egy�társkártya�játszható�ki�
minden�fordulóban.

lŐszEr: A pisztoly és a puska egyaránt egy 
lövésre vannak töltve. Az extra Lőszer lehetővé 
teszi, hogy a Lőszerkártya eldobásáért a Fegyver 
elhasználása helyett tüzelhess, így megmarad a 
Fegyver egy későbbi fordulóban történő felhasz-
náláwsra.

CÁpAkEtrEC: Kijátszhatod a CápaketreCet, 
mielőtt a Cápa támadást dobna. A Legénység 
azon tagja, aki ezt használja, semmilyen sebet 
nem kaphat abban a fordulóban, amelyben 
kijátszotta.

4. lépés: A Cápa felfedése
A cápa megfordítja a választott FeLszínjeLöLőjét. 
Eldobja azt a két FeLszínkártyát, amit nem válasz-
tott. Lerakja a CápajeLöLőt a kiválasztott vízterüLet
re, és visszavesz minden olyan CéLjeLzőt, melyek 
nincsenek azon a területen.
Ha a Cápa egy képességkártyát játszott ki, az 
szintén ebben az időben derül ki, és képessége 
életbe lép.

lErÁzÁs: Ha a választott  
FeLszínkártyán a „Lerázás” 
szimbólum látható, a Cápa lerázhatja 
(eldobhatja) az összes ráakasztHató Fegyvert, 
melyek kapcsolódnak hozzá.

területek és közös határ  
A közös határ mutatja, hogy a Legénység 
hogyan mozoghat és támadhat (közeLHarCCaL 
és ráakasztHató FegyverekkeL), és hogy a Cápa 
hogyan támadhat.

A 2. rész kezdetén minden zónának két terü-
lete van – HajóterüLet és vízterüLet. A lapka 
megsemmisítése után (eltávolítva a játékból), 
ennek a zónának csak egy nagy vízterüLet része 
lesz. Minden�terület�határát�egy�fehér�vonal,�
vagy�a�lapka�széle�határozza�meg.
Két terület szomszédos, ha megosztja egy 
szegély (fehér vonal vagy lapkaszél). Az átlós 
területek nem szomszédosak.

Közös�határra�példa�#1:�Hooper területe szomszédos 
három hajóterülettel és egy vízterülettel. Ha a közeLHarCot 
vagy egy ráakasztHató fegyvert használna, az egyetlen 
lehetőség, hogy a B feLszíni zónát célozza meg.

Amikor a hajó megsérül, a különböző terek
elnyerik vagy elveszítik a szomszédságot.

Közös�határra�példa�#2:�Egy HajóterüLet megsérült (C), és 
egy másik megsemmisült (A). Hooper most két Hajóterü
LetteL és három vízterüLetteL szomszédos, mert a részeket  
megosztják a határok. Ha közeLHarCot vagy egy ráakasztHa
tó fegyvert akar használni, a három felszíni zóna bármelyi-
két megcélozhatja, mert már mindannyian szomszédosak.

Vízterület

Zóna

Hajóterület
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5. rész: A Legénység támadása
Minden Legénységi tag, aki eltalálta a zónát, megtá-
madhatja a Cápát. A Legénységi tagok bármilyen sor-
rendben támadhatnak. Azok a Legénységi tagok, akik 
a rossz zónát célozták meg, nem támadhatnak.
Amikor megtámadjátok a Cápát, tegyétek a 
következőket, attól függően, hogy milyen típusú 
fegyvert használtok.

vErEkEdés vAgy   lŐfEgyvEr: 
Dobj a kártyán látható számú kockával és add 
össze a dobott találatok számát. Ha a kockán 
van          , adj 1 találatot a értékhez.

Ha az összes találatok száma egyenlő vagy keve-
sebb, mint a Cápa kitérési értéke (látható a
FeLszínkártyán), akkor a támadás meghíúsult, és a
Cápa nem kap sebzéseket.

Ha a találatok száma meghaladja a Cápa Kitérési 
értékét, a támadás sikeres. Kivonjuk a Kitérési ér
téket a találatok számából, és a Cápa annyi sebet 
kap. A Cápa csúsztassa a jelzőt a sebzésjeLzőn

minden sebzés után eggyel.

Néhány fegyver befolyásoló képességekkel ren-
delkezik, ha használják őket. Feltétlenül olvasd el 
a leírást a kiválasztott fegyverről.

rÁAkAsztHAtó fEgyvEr: Automatikusan 
rögzíthető a fegyver a Cápára. Nem kell dobnod 
a kockával, és a Cápa sebzésjeLzőjére nincs ha-
tással. Tedd le a kártyát képpel felfelé a Cápa elé. 
A fegyver képessége azonnal hatályba lép, és 
addig marad érvényben, amíg a Cápa nem képes 
lerázni magáról.

6. rész: A Cápatámadás
A Cápa dönthet, hogy a Hajót VAGy a Legénységet 
támadja.

A HAJó tÁMAdÁsA: 
Válassz egy HajóterüLetet, amit megtámadsz. 
A célpontnak szomszédosnak kell lennie egy 
HajóterüLetteL.

Bejelented, hogy melyik HajóterüLetet támadod  
meg. Dobj a FeLszínkártyán látható számú koc-
kával, és add hozzá a dobott találatok számát. 
Az eredmény alapján károsítod vagy megsemmi-
síted a HajóterüLetet.

Ha a dobott találatok száma nem elég ahhoz, 
hogy megsértse a Hajót, akkor a támadás siker-
telen.

Ha a dobott találat elég ahhoz, hogy megsérül-
jön a Hajó, akkor a HajóLapkát fordítsátok a sérült 
oldalára.

Ha a dobott találat elég, és a HajóLapka a sérült 
oldalán van, akkor v egyétek ki a játékból. 

Ha a HajóterüLet megsérül vagy megsemmisül, 
minden�Legénységi tag, aki�ezen�a�HajóterüLeten�
volt,�a�vízbe�esik.�Miután megfordul vegy leke-
rül a HajóLapka, tedd a Legénység jelölőket a zóna 
vízterüLetére.

A lEgéNység MEgtÁMAdÁsA: 
Válassz egy Legénységi tagot, akit megtámadsz. 
A�Legénységi tagnak�a�vízben�kell�lennie,�és�azon�
a�területen,�vagy�egy�szomszédos�területen,�mint�
ahol�tartozkodsz. Nem támadhatsz meg olyan 
Legénységi tagot, aki a hajón van.

Bejelented, hogy melyik Legénységi tagot támadod 
meg, majd dobj a FeLszínkártyán látható számú 
kockával. A Legénységi tag minden dobott találatért 
egy sebet kap. A Legénységi tag minden sebzés 
után mozgassa a jelölőjét a sebzésjeLzőjén.

Példa�a�támadásra:�Hooper a puskájával támad. Két kockával 
dob, és 3 találatot ér el. Mivel a puskának köszönhetően van
+         extra találata, így az összesen 4.  

A Cápa kitérési értéke 2, tehát a támadás sikeres. A Cápa 2 se-
bet kap (4 találat mínusz a 2 kitérési érték). A Cápa mozgatja 
a jelzőt két egységnyit a sebzésjeLzőn.

Dobás�értéke�

Fegyver�bónusz

=�4�találat

Kitérési�érték

Összesen�2�találat

+

sérülés és MEgsEMMisítés: 
A HajóLapka minden sértetlen 
oldala két számot mutat.
A kisebb szám mutatja, hogy a 
Cápának hány találatot kell
dobnia ahhoz, hogy megsérül-
jön a HajóterüLet, és a nagyobb 
szám mutatja azoknak a talála-
toknak a számát, ami a megsem-
misítéshez kell.
Minden sérült HajóLapka csak 
egy számot mutat. Ez a találati 
szám szükséges ahhoz, hogy 
megsemmisüljön a HajóterüLet.

2. rész: Az Orca



 

 

 

+ 

 

After you fire the Rifle, discard 
either an Ammo or the Rifle. 

Rifle

+

“We’re gonna sink, aren’t we?”
- Chief Brody

2

2

&

10

BRODY

QUINT

11

BóNusztÁMAdÁs(Ok): 
Mielőtt a Cápa ismét a víz alá merülne, egy bó
nusztámadást indíthat, minden olyan Legénységi tag 
ellen, aki a közelében lévő vízben van, az alábbiak 
szerint:

Egyszer�dobhat�egy�kockával�minden�Legénységi 
tag�után,�aki�ott,�vagy�egy�szomszédos�VízterüLe-
ten�van.

A megcélzott Legénységi tagok egy sebet kapnak
minden egyes dobott találatért.

lEgéNységi tAg lEvétElE: 
Ha egy Legénységi tag sebzésjeLzője eléri az
    -et, azonnal kiesik a játékból. Vegyétek le a 
jelzőjét a tábláról, és dobjátok el az összes kár-
tyáját.

kör vége
Miután a Cápa befejezte a támadást és minden 
bónusztámadását, a körnek vége, és visszamerül 
az óceán mélyére. Vegyétek le a CápajeLöLőt, és 
minden CéLpontjeLzőt tegyetek a saját Legénységi 
tagHoz, és dobjátok el képpel felfelé a FeLszínkár
tyákat és Cápa képességkártyákat (ha használtatok). 
Kezdjetek egy új fordulót az 1. lépéssel kezdve.

A játék vége
A játék háromféle módon végződhet:

1.   Ha mind a három Legénységi tag kikerül a játék-
ból, a Cápa nyer.

2.  Ha az Orca megsemmisül (minden HajóLapka 
kikerül a játékból), a Cápa nyer.

3.   Ha a Cápa sebzésjeLzője eléri az      -et, 
a Cápa elpusztul, és a Legénység nyer.

Példa�a�Cápatámadásra:�A Cápa két HajóterüLetteL szomszédos 
bármelyik területet megtámadhatja. A Cápa úgy dönt, hogy 
megtámadja a sérült HajótterüLetet, amelyen Quint van.

A feLszínkártya két kockaszimbólumot mutat, ezért a Cápa 
két kockával dobhat. A dobása 3 találat, ez elég ahhoz, hogy 
megsemmisítse ezt a Hajóterületet. A HajóLapkát ki kell venni 
a játékból. Quint a megsemmisült HajóterüLeten volt, ezért 
beleesik a vízbe.

Példa�a�Bónusztámadásra:�A Cápa dobhat egy Bónusztáma-
dást minden Legénységi tag után, aki a CápávaL azonos vagy 
szomszédos vízterüLeten van.  

A Cápa dob egy kockával Quint miatt, de üreset dob.  
A Bónusztámadás sikertelen, ezért Quint nem sebződik.

A Cápa újra dobhat Brody miatt is (mivel a CápávaL szomszé-
dos vízterüLeten van), a dobás 2 találat. Brody 2 sebzést kap. 

2. rész: Az Orca
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Játszható az 1. és a 2. rész külön is.
Az 1. vagy a 2. rész külön játékként is játszható a következő módosításokkal:

1. rész
Ha a Cápa Fürdőzők sávja eléri a 7. helyet (vagy 
magasabb), a játék azonnal véget ér, és a Cápa 
nyer.

Ha a Legénység egy második hordót is csatlakoztat 
a Cápára, mielőtt a Fürdőzők sávja eléri a 7. helyet, 
a játék azonnal véget ér, és a Legénység nyer.

gyakran ismételt kérdések
1. rész
Ha�egy�hordó�a�kikötőben�vagy�a�hajón�van,�és�
a�cápa�áthalad�ezen�a�területen,�jelez�a�hordó�
mozgásérzékelője? 
Nem. Csak a vízben lebegő hordók mozgásérzé-
kelői jeleznek.

Ha�Quint�egy�hordót�dob�a�Cápa�területére�ab-
ban�a�fordulóban,�amelyben�a�Cápa�kijátszotta�
az�Láthatatlanság�jelzőt,�a�Cápa�találatot�kap�a�
hordóval?�
Igen. Az Láthatatlanság csak a halradarnál és a 
távcsőnél segít.

Quint�elindíthat�még�egy�hordót�egy�olyan�
helyen,�ahol�már�van�bent�egy�hordó?�
Igen. Ha a hordó nem találta el a Cápát, akkor a 
területen két lebegő hordó lesz. Nincs korlátoz-
va a hordók száma, több is lehet egy területen.

Ha�a�Cápa�átúszik�egy�olyan�területen,�ahol�egy�
lebegő�hordó�van,�ráakad-e�a�hordó�a�cápára?�
Nem. Egy hordó csak akkor kapcsolódik a cápá-
hoz, ha Quint a Cápa helyére teszi.

2. rész
Lehetséges,�hogy�a�három�Felszínkártya�közül�
kettőn�is�megjelenik�ugyanaz�a�felszíni�zóna?�
Igen. A többi beállítás a kártyákon különböző 
lehetőségeket ad a Cápának. Ha két ugyanolyan 
felszíni zónával rendelkezőt választ, a legénység 
könnyebben megcélozhatja a Cápát.

Ha�a�legénységi�tag�a�helyes�területet�célozza�
meg,�akkor�is�dönthet�úgy,�hogy�NEM�támadja�
meg�a�Cápát?�
Igen. Például egy legénységi tag szeretné tarta-
lékolni a lőszert, mert a Cápa magas kikerülési 
értékkel rendelkezik. Mivel egy fegyvert (vagy 
lőszert) csak akkor kell eldobni, ha egy táma-
dásban felhasználják.

Egy�közelharci�fegyvert�meg�kell�semmisíteni,�
miután�azt�egy�támadásban�használták?�
Csak akkor, ha a kártya azt mondja, hogy dobja 
el. Minden legénységi tag közelharci fegyverrel 
is rendelkezik a személyes felszereléskártyák 
miatt, amelyeket soha nem dobnak el (kivéve, 
ha a legénységi tag kiesett a játékból).

2. rész
A telepítés során adjatok a Cápának hat véletlen-
szerű Cápa képességkártyát. Adjatok a Legénység 
minden tagjának megfelelő FeLszereLéskártyákat, 
majd adjatok még a Legénységnek (csoportként) 
hét véletlenszerű FeLszereLéskártyát, amelyeket 
azonnal szétoszthatnak a három Legénységi tag 
között.
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