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BEVEZETÉS
Biztonsági riadó! A burkolatot áttörték! Behatolók vannak a fedélzeten, akiknek egyetlen 
céljuk van: a hajótok teljes megsemmisítése.
A hajó számítógépe tájékoztat, hogy a hajón szétszórt bombák vannak, és a 
visszaszámlálás megkezdődött. Téged és az elit Bombamentesítő Csapatodat (BDT) 
felkértek, hogy semlegesítsétek a fenyegetést.
Vajon a csapatodnak megvan a kellő képessége, hogy átlássa a bombák 
bonyolultságát, és időben hatástalanítsa őket? Jobb, ha sietnek, különben a hajó 10 
percen belül történelem lesz...

ALKATRÉSZEK

*Ezeket külön csomagolják a dobozban, és csak haladó
játékosoknak szánták. Ne nyisd ki, amíg nem játszottál
többször is a FUSE-al.

 KOR: 10+

IDŐ: 10
MIN. JÁTÉKOS: 1-5

49 Bombakártya

5 haladó bombakártya*11 Fuse kártya*

25 dobókocka 
(5  színben)

1 Húzózsák

A hajó számítógépe készen áll, hogy segítsen visszaszámolni a 10 
percet, ami a hajó megmentésére maradt. Töltsd le a Renegade Games 
Companion alkalmazást iOS vagy Android készülékedre a teljes FUSE 
élményért! Alternatívaként bármelyik 10 perces időzítő is működik.
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ELŐKÉSZÜLETEK
Megjegyzés: Ezek a szabályok feltételezik, hogy a 
TRAINING vagy STANDARD nehézségi szinten játszol, 
amelyek nem használnak biztosítékkártyákat vagy fejlett 
bombakártyákat. A veterán játékosok a szabálykönyv 
hátulján (8-9. oldal) találják a haladó nehézségi 
szinteken való játék szabályait.

1. Keverjük meg a 49 bombakártyát, majd alakítsuk ki a bombapaklit,
és az alábbi táblázat segítségével határozzuk meg, hogy hány
bombakártyát kell a játékosok számától és a kívánt nehézségi szinttől
függően hozzáadni. A fel nem használt bombakártyákat tegyétek vissza a
dobozba, anélkül, hogy megnéznétek őket.

2. Osszunk ki két kártyát a bombapakliból minden játékosnak, képpel felfelé. (Szóló játékban 
négy kártyát osszunk ki.

3. Ha az első kártya, amit egy játékos kap, egy 3- vagy 4 pontos kártya,
akkor a második kártyájának1- vagy 2 pontos kártyának kell lennie.
(Szóló játékban legalább három különböző pontértékkel kell rendelkezni:
1,1,2,2,3 vagy 1,2,3,3,4, stb.) Ha szükséges, húzzunk új lapokat, amíg
minden játékosnak nem lesz egy-egy megfelelő kezdőkombinációja, majd keverjük vissza az 
összes fel nem használt kártyát a pakliba.

4. Tegyünk öt kártyát képpel felfelé egy sorba az asztal közepére. Ezután tegyétek a 
megmaradt bombapaklit képpel lefelé a sor egyik végére.

Ezek után készen álltok a játékra. Indítsátok el a visszaszámlálót. Neked és 
a csapatodnak 10 perc áll rendelkezésetekre, hogy hatástalanítsátok az 
összes bombát!

# játékosszám Trénig Szabványos Szakértő Elit Őrületes
1 19 21 24 26 28
2 19 22 25 27 29
3 24 27 29 31 33
4 28 31 33 35 37
5 32 36 39 42 44

Bombakártya

FUSE kártya

4 játékos előkészület 
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Játékmenet
A FUSE egy körökre osztott játék. Mindig egy játékosnál van a csak a húzózsák, de mindenki 
részt vesz minden körben. Öt egyszerű lépést kell végrehajtani körönként:

1. Húzás és kockadobás
2. Kockák kiosztása
3. Bombák hatástalanítása
4. Fel nem használt kockák

újradobása
5. A húzózsák átadása

1. lépés: Húzz és dobj kockákat
A húzózsákot tartó játékos kihúz a játékosok számával megegyező számú kockát, majd ezeket a 
kockákat az asztalra dobja. Ügyeljetek arra, hogy úgy dobjatok, hogy minden játékos láthassa őket!
Megjegyzés: 1 vagy 2 játékos esetén kicsit másképp működnek a szabályok. Két játékos esetén 
négy kockát húzzatok, szóló játékban három kockát kell húzni.
Ha túl sok kockát húzol ki a zsákból, tedd vissza a kihúzottakat a zsákba, és húzz újra. Ha nem 
húzol elég kockát, egyszerűen húzz még több kockát a zsákból, hogy elérd a szükséges 
mennyiséget. Ha nincs elég kocka a zsákban a kívánt szám kihúzásához, húzz annyi kockát, 
amennyi megmaradt, és folytasd a játékot. Ha egyáltalán nincs kocka a zsákban, akkor elveszíted a 
játékot.
2. lépés: A kockák kiosztása
Minden játékosnak el kell vennie egy (és csak egy) dobott kockát, és lehetőleg az egyik 
bombakártyáján lévő szabad helyre kell helyeznie. Csapatként az a célotok, hogy minél több kockát 
vegyetek el és helyezzetek el, ami azt jelenti, hogy gyorsan kell kommunikálnotok, hogy kitaláljátok, 
hogyan lehet a legjobban elosztani a kockákat!
Megjegyzés: 1 vagy 2 játékosos esetén minden fordulóban a szokásosnál több kockával kell 
dobnotok, emiatt egy bombakártyára több kockát is lehet tenni. Szóló játékban mindhárom kockát le 
kell rakni. Két játékos esetén minden játékosnak két kockát kell dobnia és elhelyeznie.
A kockák elhelyezése trükkös lehet, mivel minden bombakártya meghatározott számú és/vagy színű 
kockát igényel, és néha meghatározott sorrendben is. Nem rakhatsz kockát egy bombakártya 
szabad helyére, ha ez a kártya szabályait sérti. (A különböző típusú bombakártyák szabályait az 
IKON REFERENCIÁ-ban találjátok.)
Megjegyzés: Ha bármikor felfedezitek, hogy egy játékos olyan kockát helyezett el, amely sérti egy 
kártya szabályait, az adott bombakártyán lévő összes kockát el kell távolítani, és vissza kell tenni a 
kockazsákba.
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3. lépés: Bombák hatástalanítása
Ha egy bombakártya összes kockakövetelményét teljesítette valaki, az adott bomba hatástalanítva 
van. Vegyétek le a kockákat a kártyáról, és rakjátok vissza a húzózsákba. Ezután dobjátok el a 
bombakártyát, és tegyétek félre.
Ezután ki kell választanotok egyet az öt bombakártya közül, hogy az imént hatástalanított bomba 
helyébe lépjen. Miután ezt megtettétek, húzzatok egy új kártyát a bombapakli tetejéről, hogy újra 
feltöltsétek a sort.
Ha egy körben több bombát hatástalanítotok, kövessétek a fenti utasításokat minden egyes bombára 
vonatkozóan, egyenként, tetszőleges sorrendben.
Megjegyzés: 1 vagy 2 játékosos esetén a bombákat azelőtt is hatástalaníthatjátok, hogy az összes 
kockát elhelyeztétek volna. Ily módon, ha egy kocka elhelyezésével teljesíthetitek egy bomba 
kockakövetelményeit, és így hatástalaníthatjátok azt, választhattok egy új bombakártyát a felfordított 
sorból, mielőtt a többi kockátokat elhelyeznétek. Ez lehetővé teszi, hogy olyan bombakártyát 
válasszatok, amely a megmaradt kockákkal működik.

4. lépés: Fel nem használt kockák újradobása
A játékosok által el nem vett kockákat a húzózsákot tartó játékosnak egyszer újra kell dobnia. Az 
újradobás után minden játékosnak el kell vennie a bombakártyáiról egy olyan kockát, amelyik 
megegyezik az újradobott kocka színével vagy számával (ha lehetséges).
Az így eltávolított összes kockát az újradobott kockával együtt vissza kell tenni a zsákba. Több kocka 
esetén ismételjétek meg az előbb leírtakat, dobjátok újra egyenként, tetszőleges sorrendben, és az 
eltávolított kockákat az újradobott kockával együtt rakjátok vissza a zsákba.
Megjegyzés: Azok a kockák, amelyek egy halomban vagy piramisban más kockák alatt vannak, 
biztonságosnak tekintendők, és az újradobás során soha nem kerülnek eltávolításra.

1

2

34
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Példa: Három játékos játszik. Carter és Kallen egy-egy kockát vett el, de Carrie nem veheti el a 
maradék kockát. Ezt a harmadik kockát (piros) most újradobják, és 5-ös lesz. Mindegyik játékosnak 
most el kell vennie vagy egy piros kockát, vagy egy 5-ös kockát az egyik bombakártyájáról, ha 
lehetséges. Carter kiveszi a kék 5-ösét, míg Kallen a piros 2-esét. Carrie-nek nincs 5-öse, és az 
egyetlen piros kockája biztonságban van, mert az a többi kocka alatt van a kupacban, ezért nem 
vesz el egyetlen kockát sem. A két eltávolított kocka visszakerül a zsákba, az újradobott piros 5-
össel együtt.

5. lépés: Add tovább a kockazsákot
Az utolsó lépés minden fordulóban egyszerű. A játékos, akinél a húzózsák van, átadja azt a tőle 
balra ülő játékosnak. Ezután kezdődik a következő forduló!

Egy bombakártya felépítése
Minden bombakártyának két elsődleges pontja van: 1) a pontérték és 2) a kockakövetelmények.

Pontérték
A kártya jobb felső sarkában lévő szám a pontok száma, amely 
hozzáadódik a csapatod pontszámához, ha sikeresen hatástalanítod 
a bombát. De minél magasabb a pontérték, annál nehezebb 
hatástalanítani a bombát!

Kockakövetelmények
A bombakártyákhoz 2-5 kocka szükséges (a haladó 
bombakártyákhoz 6 kocka szükséges). Sok kártya csak azt követeli 
meg, hogy egy bizonyos színű vagy számú kockát helyezzetek el. 
Másoknál ezen kívül az is szükséges, hogy a kihelyezett kockák 
színei és számai egy egyenletet fejezzenek be.  (A bombakártyákon 
található egyes ikonok leírását lásd az Ikon-referenciában).

Kallen Carter Carrie
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Különleges szabályok: Halmok és piramisok
Bizonyos bombakártyák, az úgynevezett halmok és piramisok megkövetelik, hogy a kockákat 
függőlegesen rakd egymásra. De légy óvatos, mert ha egy kupac vagy piramis a játék során 
bármilyen okból felborul, akkor az összes kockát, amely a kártyán volt, vissza kell tenned a 
kockazsákba. A bombák hatástalanítása kényes munka!

�Halmok
A kártyalapok bal oldalán egyetlen üres rekeszt, a kártya jobb oldalán pedig a 
kockakövetelmények számát mutatja, alatta egy balról jobbra futó nyíllal. A halmok egy kicsit 
másképp működnek, mint a többi bomba:
– A szükséges három-öt kocka függőlegesen helyezkedik el az egyetlen üres rekeszben.
– A kockákat a nyíl által jelzett sorrendben kell elhelyezni (azaz az alul lévő kocka megfelel a bal

oldali követelménynek, és így tovább).

� Piramisok
A piramisok a kártya bal oldalán két üres helyet, a kártya jobb oldalán pedig három, piramis alakban 
elhelyezett kockakövetelményt mutatnak. A piramisok egy kicsit másképp működnek, mint a többi 
bomba:
– A szükséges kockák piramis alakban vannak elhelyezve a két üres rekeszre.
– A piramis alsó sorában lévő két kocka bármelyikét elsőként el lehet helyezni.
– A piramis felső sorában lévő kocka csak azután helyezhető rá, miután az alatta lévő sorban

lévő mindkét alátámasztó kockát elhelyezték.
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A JÁTÉK VÉGE
A jó hír az, hogy nem kell az összes 
bombát hatástalanítanod, csak annyit, 
hogy a felfordított sorban vagy a lefordított 
pakliban ne maradjon egy sem. (Más 
szóval, nem kell minden játékos előtt lévő 
utolsó két kártyát hatástalanítanod. 
Szerencsére ezek a bombák kiderült, hogy 
nem voltak bombák). 

Ha a csapatod sikeresen hatástalanítja a bombákat, mielőtt lejár az idő, megmentetted a hajót! 
Azonnal állítsd meg a visszaszámlálót.

Megjegyzés: Az Őrületes nehézség megköveteli, hogy az összes bombát hatástalanítsátok a 
bombapakliban, még a játékosok előtt lévő utolsó két bombakártyát is. 

Ha a visszaszámláló lejár, mielőtt a csapatod elég bombát hatástalanítana, 
vagy ha a húzózsák teljesen üres, amikor kockát kell húznod és dobnod, akkor 
a küldetésed kudarcot vallott, és a behatolók elpusztították a hajót.

Pontozás
A játék végén számítsátok ki a pontszámaitokat, és írjátok be a naplóba, amely a szabálykönyv 
hátulján található, vagy az alkalmazásban. Használjátok ezt a pontozási rendszert:

– 10 pont, ha megmentetted a hajót
– 1 pont a visszaszámlálóból hátralévő 10 másodpercenként (csak

akkor, ha megmentetted a hajót).
– A sikeresen hatástalanított bombakártyákon feltüntetett összes pont.
– - 2 pont minden egyes aktivált gyújtókártyáért (csak a haladó

nehézségi szinteken)

Kövesd nyomon a pontszámodat játékról játékra, és figyeld, ahogy a Bombavédelmi csapatod 
egyre jobb lesz ahogy kitapasztaljátok a játékot.

Haladó nehézségi szintek
Készen áll a csapatod a SZEKÉRTŐ, ELIT vagy ŐRÜLETES nehézségi szintekre? Ezeken a 
szinteken kétféleképpen növelheted a kihívást és a nehézséget:

FUSE kártyák
Miután minden játékosnak kiosztottuk a kártyákat, és létrehoztuk a  
bombasort, keverjünk 1-11 FUSE kártyát a megmaradt bombapakliba. 
Minél több kártyát adtok hozzá, annál nehezebb lesz a játék.

Minden FUSE kártya vagy egy számot vagy egy színt mutat. Amikor egy 
FUSE kártya kerül a felfordított sorba (ez csak a bombák hatástalanítása 
közben történik), az aktiválódik, és minden játékosnak el kell távolítania
egy megfelelő számú vagy színű kockát az egyik bombakártyájáról (ha lehetséges), és vissza kell 
tenniük a kockazsákba. Miután a FUSE kártyát teljesen feloldottátok, dobják el, és húzzanak egy új 
kártyát a pakli tetejéről, hogy újra feltöltsék a felfordított sort. Ez egy fordulóban többször is 
megtörténhet!
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Haladó bombakártyák
Miután minden játékosnak kiosztottuk a kártyákat, és létrehoztuk a 
bombasort, vegyünk el 1-5 kártyát a bombapakli tetejéről (tegyük vissza a 
dobozba), és keverjünk bele ugyanannyi haladó bombakártyát. Minél több 
haladó bombakártyát adtok hozzá, annál nehezebb lesz a játék.

A fejlett bombakártyák úgy működnek, mint a normál halmok és piramisok, de több kockát 
igényelnek. 

A haladó halmok mindegyike két különálló halomból áll, míg a haladó piramisok mindegyike három 
sorból áll, amelyeket fel kell tölteni. A haladó piramisok esetében addig rakhatsz le egy kockát, amíg 
a piramisban közvetlenül alatta lévő két kocka már le van rakva.

Gyakran ismételt kérdések

Elmozdíthatom a bombakártyákon elhelyezett kockáimat?
Nem. A már elhelyezett kockákat nem lehet mozgatni vagy átrendezni.

Szabad-e olyan kockát olyan helyre tenni, amely lehetetlenné teszi a bombakártya 
hatástalanítását (pl. egy 6-os kocka elhelyezése a [# - # = 2] kártya második helyére)?
Nem, ez nem szabályos. Ha ezt utólag veszitek észre, kövessétek a szabálytalan elhelyezésre 
vonatkozó szabályt, amely szerint az összes kockát el kell távolítani a bombakártyáról, és vissza 
kell tenni a kockazsákba.

Ha egy FUSE kártyát húznak és aktiválnak, de én már elhelyeztem egy kockát, amely 
hatástalanít egy bombakártyát, akkor a bombakártyám biztonságban van a FUSE kártyától?
Igen. Amint az utolsó szükséges kockát is elhelyeztétek egy bombakártyán, azt már nem 
befolyásolhatják a FUSE kártyák (vagy a fel nem használt kockák újradobása).

Miután újradobtam egy fel nem használt kockát, és szükség szerint eltávolítottam a 
bombakártyákról a kockákat, mi történik a fel nem használt kockával?
Visszatesszük a kockazsákba az eltávolított kockákkal együtt.

Ha az utolsó körben több bombát hatástalanítottak, mint amennyi a felfordított sor 
kiürítéséhez szükséges, akkor számíthatjuk-e őket a pontszámításnál?
Igen. A játék utolsó fordulójában hatástalanított összes bomba beleszámít a pontszámba.

Amikor újradobok egy fel nem használt kockát, hány kockát kell eltávolítani?
Minden játékos csak egy kockát távolíthat el, és csak akkor, ha az megegyezik az újradobott kocka 
színével vagy számával. Ha egy játékosnak több olyan kockája is van, amelyik megegyezik az 
újradobással, csak az egyiket kell eltávolítani.

Az őrült nehézségű játék vége felé a sor és a pakli is üres, és néhány játékosnak maradt 
bombakártyája, másoknak viszont nem. Mit tegyünk?
Folytassátok a játékosok teljes számának megfelelő számú kockával való dobást minden körben, 
beleértve azokat a játékosokat is, akiknek nem maradt bombájuk. Azonban csak azoknak a 
játékosoknak kell minden körben kockát dobniuk, akiknek még van bombájuk. Amíg az aktív 
játékosok mindegyike vesz egy kockát, addig az összes fel nem használt kocka egyszerűen 
visszakerül a kockazsákba. Minden játékos, aki nem tud kockát venni, válasszon egyet a fel nem 
használt kockák közül, hogy újra dobhasson.
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Ikon referencia

Legyen
a mutatott színű

Legyen
a mutatott számú

Legyen a 
mutatott színű 
és számú

Ezeknek a 
kockáknak azonos 
számúnak kell 
lenniük.

Ezeknek a 
kockáknak azonos 
színűnek kell 
lenniük.

A jobb oldali kockának 
nagyobb számnak kell 
lennie, mint a bal 
oldali kockának.

Ezeknek a kockáknak 
azonos színűnek és 
azonos számúnak kell 
lenniük.

Ezeknek a kockáknak vagy 
azonos színűnek vagy 
azonos számúnak kell 
lenniük.

Ezeket a kockákat 
függőlegesen kell egymásra 
helyezni, a nyíl iránya által 
jelzett sorrendben.

Ezeket a kockákat 
piramis alakban kell 
egymásra rakni, úgy, 
hogy az alsó sor a 
felső sor előtt érjen 
véget.

Ezeknek a kockáknak 
különböző színűeknek 
kell lenniük.

A szín számít A szám a 
fontos

A mutatott
színekből lehet 

Legyen
valamelyik
 mutatott szám

Legyen
a mutatott szín,
 vagy szám

Bármelyik
szám, vagy
szín lehet or .

Bármelyik 
kocka lehet

Bármelyik szín -
és számkombináció
 lehet

A bal oldali kockának 
nagyobb számnak kell 
lennie, mint a jobb 
oldali kockának.
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