


ENDANGERED ORPHANS 
ALAPJÁTÉK KÁRTYÁI

HÁTLAP ELŐLAP



Oszd ki az összes Lehetőség kártyát a játékosok  
között. Helyezzétek a paklitokat a játékszőnyegetekre.

A kártyákat nem biztos, hogy egyenlően el  
fogjátok tudni osztani, ez a játékosok számától függ.  
Ez így oké. Az élet kegyetlen. Nem minden árvának 
egyforma a szerencséje.

A Condyle Öböl  
veszélyeztetett árvái

JÁTÉK  
ELŐKÉ- 
SZÍTÉSE

Keverd meg és helyezd  
le képpel lefelé a  

Kétségbeesett Cselekedet  
(KECS) kártyákat.

Helyezd a Cul-
De-Sac (Rémlak) 
kártyát a játéktér 

közepére.

Keverd meg és he-
lyezd le az Öböl 

paklit képpel lefelé.

JÁTÉKOS 1

JÁTÉKOS 2
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A JÁTÉK K EZDETE
Alkosd meg Condyle Öblöt!

A JÁTÉK CÉLJA: Ne fogyj ki a Lehetőség kártyákból ÉS ne húzd ki a 
Mumus lapot. Másszóval, te maradj az utolsó árva.

A játékot a legf iatalabb játékos kezdi, felcsapja az Öböl pakli legfelső 
4 lapját, és elhelyezi őket a Cul-De-Sac (Rémlak) körül körben. Az, hogy 
milyen sorrendben helyezed le őket, teljesen mindegy. Az Öböl lapok 
kijátszás után játékmezőkké válnak, ahová a bábukkal léphette. Minden 
Öböl lap egy mezőnek számít.

Ezek a kártyák együttesen 
alkotják Condyle Öblöt.  
A városka felépítése minden 
egyes játéknál különböző.

Ez volna a  
„Kezdő Kereszt”.

Miután a 4 kártyát lehelyeztétek, minden játékos elhelyezi a bábuját a 
játéktér 5 mezejének bármelyikére. A kört a legf iatalabb játékos kezdi, 
majd óramutató járása szerint a következő játékos.

Minden játékos húz 2 Lehetőség lapot a kezébe a Lehetőség paklijuk 
tetejéről, és kezdetét veheti a szórakozás!



A H Á ROM FÁ ZIS
A játékosok fordulója ebből a három fázisból áll...

1. MOZGÁS FÁ ZIS
A játékos fordulója kezdetén dönthet, hogy lép a bábujával 1 vagy 2 

mezőt. Átlósan nem mozoghat, i l letve bármikor dönthetsz úgy, hogy  
nem mozogsz a fordulódban.

2. JÁTÉK FÁ ZIS
Miután egy játékos befejezte (vagy kihagyta) a Mozgás fázisát,  

következik a Játék fázis. A játékos bármennyi lapot kijátszhat a kezéből. 
Szerezhet is további lapokat ebben a fázisban, amiket szintúgy  
kijátszhat. A játékos ezt a fázist is kihagyhatja, ha szeretné,  
és következik a Húzás fázis.

3. H ÚZÁS FÁ ZIS
Minden forduló a kártyaHÚZÁSSAL és véget! Miután a játékos  

befejezte a Mozgás és a Játék fázisát, húznia kell 2 lapot, ha van még  
mit kihúzni. Ha már csak 1 lap maradt, akkor csak egyet húz kettő  
helyett. Mindkét kártyát kihúzhatod akár a Lehetőségek, akár az Öböl 
pakliból (ha van még bennük lap). Azt is teheted, hogy 1 lapot az Öböl,  
1 lapot pedig a Lehetőségek pakliból húzol ki. A kihúzott Öböl lapot 
azonnal a játéktérre kell lehelyezni, nem kerül a játékos kezébe.
HA A HÚZÁS FÁZISOD ELEJÉN NINCS KÁRTYA  
A HÚZÓPAKLIDBAN, KIESTÉL A JÁTÉKBÓL!!!



DOLGOK, AMIKRE FIGYELJ  
A FÁ ZISOK SOR Á N

– Egy játékos egyszerre LEGFELJEBB  4 kártyát tarthat a kezében!  
Ezt azt jelenti, hogy MUSZÁJ kijátszanod lapot a játék fázisod során,  
hogy legyen majd helyed az új kártyáknak a húzás fázisban.

– Mikor eldobsz egy kártyát, azt képpel lefelé a dobópaklira kell helyezni. 
Ezzel a többi játékos nem fogja tudni, hogy milyen lapot dobtál el  
(és van hogy még te sem). Egy játékos NEM dobhat el lapot önszántából.  
Csak külső hatás kényszerítheti erre (másik játékos, Öböl mezők, stb.).

– Amikor kijátszasz egy kártyát, azt képpel felfelé a dobópaklira kell helyez-
ni. Ha nem tartózkodik másik játékos a lap által megjelölt célmezőn, akkor 
kijátszhatod az adott lapot, hogy helyet szabadíts fel a kezedben.
PÉLDÁUL: 3 kártya van a kezedben. Ki kell játszanod egyet, hogy aztán 
majd húzhass kettőt. Senki sincs a Nyílt mezőn, de attól még kijátszhatod  
a „Tiszta kilátás” lapot. Kifejti a hatását, mivel úgy lett kijátszva  
(nem pedig eldobva), csak nincs kitől lopni. Nem kell senkinek sem  
tartózkodnia a célmezőn ahhoz, hogy kijátszhass adott lapot.

– Amikor kijátszasz egy kártyát, azt képpel felfelé a dobópaklira kell helyezni.

– A játékosok visszafele is léphetnek a mozgás során. Így, ha például mozgat-
nod kell 3 mezővel egy másik játékost, dönthetsz úgy, hogy 2 mezőt előre,  
1 mezőt pedig visszafele lépsz, hogy egy adott mezőre juttasd a bábuját.

– Lehet 3 vagy 4 lap a kezedben a húzás fázis elején, ha el tudod kerülni, 
hogy a húzandó lapok a kezedbe kerüljenek.
PÉLDÁUL: 4 kártya van a kezedben, de húznod kellene kettőt a húzás fázis-
ban. Húzhatod MINDKÉT lapot az Öböl pakliból, és mivel ezek a lapok nem 
a kezedbe kerülnek (azonnal ki kell játszani, le kell tenni őket), így nem fog-
ják növelni a kézben tartott lapjaid számát.



ÖBÖL LAPOK LEHELYEZÉSE
Amíg van még Öböl lap a húzópakliban, a játékosok abból is húzhatnak a 

húzás fázis során.
Kihúzás után ezeket a lapokat  

azonnal le kell helyezni a játéktérre,  
nem kerülnek a játékos kezébe.

Példa egy Öböl  
szerkezetre

Pár példa, hogy 
hova nem helyez-
hetsz lapot ennél 
az elrendezésnél.

Amikor lehelyezel egy Öböl lapot, f igyelj arra, hogy legalább az egyik  
oldala érintkezzen, szomszédos legyen egy már lehelyezett másik Öböl lappal.

Továbbá arra is f igyelj, hogy a lehelyezendő kártya sarka nem érintheti 
több mint 2 már lehelyezett Öböl kártya sarkát.



DOLGOK, AMIKRE FIGYELJ  
A Z ÖBÖL LA POK NÁ L

Az Öböl kártyák csak akkor fejtik ki hatásukat, ha egy játékos az adott kártyán LANDOL.

A Kerülőút kártáyk egyszerre Lehetőség és Öböl  
kártyák is. Mindaddig Lehetőség kártyának számítanak, 
amíg kézben tartod őket, de ha kijátszod őket, már Öböl 
kártyák. Csak a játék fázisodban helyezheted le őket.

Kicserélhetsz egy Öböl lapot a Kerülőút kártyával, 
majd ezután azt az Öböl lapot át kell helyezned a játék- 
téren. Nem cserélheted ki a Cul-De-Sac-ot, sem pedig 
olyan Öböl lapot, amin egy f igura tartózkodik.

Az AUTÓPÁLYA csak akkor növeli a mozgásodat, ha 
az adott lapon KEZDED a fordulódat. Nem növelheted 
a mozgásod, ha csak áthaladsz az Autópályán.

A Temető csak aktor aktiválódik, ha a játékos rajta 
landol (nem áthalad). Akár másvalaki fordulójában is, 
ha egy játékos rálép, vagy oda mozgatják, azonnal el 
KELL dobnia (képpel lefelé) 1 kártyát. A játékos kivá-
laszthatja, hogy a kezéből vagy a Lehetőség paklijából 
dob el lapot.

Ha egy játékos a körét a Rémlakban KEZDI, fel kell 
fordítania egy Kétségbeesett Cselekedet (KECS) lapot, 
MIELŐTT elkezdi a három fázisát (mozgás, játék, hú-
zás). Teljesítse a kártya utasítását, majd kezdje meg a 
fordulóját. A Rémlak nem cserélhető ki Kerülőút lappal.



DOLGOK, AMIKRE FIGYELJ  
EGY ÉB LA POK NÁ L

TÁVOL A V ESZÉLY TŐL
„Ha a Strandon vagy a Szurdokban tartózkodik,  

ellophat 1 lapot egy másik játékos kezéből. Ezzel véget 
ér a fordulód.” Ha kijátszod ezt a lapot, de nincs senki 
sem a Strandon, sem a Szurdokban, akkor is véget ér a 
fordulód? Igen, csak még lopni sem tudsz.

MOZOGJ
A kártya szerint egy Kerülőút mezőre kell lépned, 

elvenned egy másik játékos dobópaklijának felső két 
lapját majd helyezd őket a Lehetőség paklid aljára. Ha 
nincs a játéktéren Kerülőút mező, a játékos nem mozog-
hat. Azonban ugyanúgy elveheti a két lapot egy másik 
játékostól.

Ez természetesen még a fordulója előtt történik.  
Majd elvégezheti a három fázist.

BÁ R M ELY MOZGÁS K Á RT YA
Bármely bábu = BÁRMELY játékban lévő bábu (sajá-

todat is beleértve).
Másik játékos = Másik játékos, aki nem te vagy. Nem hasz-

nálható nem-játékoson (például Benny Harris szellemén).



PÁ R A PRÓSÁG A  
TÖBBI K Á RTYÁ RÓL

KÁRTYÁK, MELYEKEN AZ ÁLL, HOGY „TE” VAGY „TIÉD”
Ha kijátszasz egy kártyát, ami azt mondja, hogy  

„ha te...”, az közvetlenül arra a játékosra van hatással, 
AKI KIHÚZTA A LAPOT. Szóval ha az Erdőben vagy 
egy másik játékossal, és TE kihúzod az „Elérésen kívül” 
kártyát, NEKED kell újrakeverned a lapjaid...  
nem a másik játékosnak.

KÁRTYÁK, MELYEKEN AZ ÁLL „BÁRKI VAGY MINDENKI”
Mikor egy kártya azt írja, hogy „bárki, mindenki, 

vagy minden játékos”, az mindenkire hatással van,  
TE és a TÖBBI JÁTÉKOS egyaránt megcélozható velük.

VÉDEKEZÉS KÁRTYÁK
A Védekezés kártyáknak vörös kerete van, és rájuk  

is van írva felül, hogy „VÉDEKEZÉS”. Egyedül ezek  
a kártyák használhatók a fordulódon kívül is, hogy ki-
védhesd ellened irányuló Lehetőség kártyák hatásait.

Némely Védekezés kártya azt a játékost védi, aki  
kijátsza, míg némely pedig minden játékost megvéd.



MEGLÁTOGATNI A MUMUST A 
RÉMLAKBAN, NA AZ AZ IGAZÁN 
KÉTSÉGBEESETT CSELEKEDET!

Ha a körödet a Rémlakban kezded, fel kell fordíta-
nod 1 Kétségbeesett Cselekedet (KECS) lapot a 6 -ból.

Mivel a legkönnyebben úgy veszítheted el a játékot, 
hogy kifogysz a Lehetőség kártyákból, ezért olykor 
muszáj lesz benézned a Rémlakba.

A KECS kártyák közül 5 a segítségedre van,  
1 azonban maga a Mumus. Ha sikerül pont őt  
felfordítanod, azonnal kiesel a játékból.

H A K I ESEL A JÁTÉK BÓL, A TÖBBI JÁTÉKOS SEM M I LY EN  
MÓDON N EM F ÉR H ET HOZZ Á A K Á RT YA LA PJA I DHOZ .

Egy játékos is képes egy másik játékost a Rémlakba küldeni annak remé-
nyében, hátha kiesnek a játékból.

Amint egy játékos felfordít egy KECS kártyát (és az nem a Mumus), az adott lap 
képpel felfelé marad, és azt a lapot már nem lehet húzni 
a játék hátralevő részében. A játékosok továbbra is belép-
hetnek a Rémlakba és próbára tehetik a szerencséjüket, de 
minden egyes felfordított „jó” lap eggyel növeli az esélyét, 
hogy a következő a Mumus lesz. Ha valamelyik játékos 
kihúzza a Mumust, kiesik a játékból. Ezután viszsa kell 
keverni a kártyát a többi, fel nem fordított KECS lap közé, 
majd újra véletlenszerűen lehelyezni őket (képpel lefelé).

Ha már csak egyetlen fel nem fordított kártya marad 
(a Mumus), akkor valószínűleg nem mentek már a Rém-
lakba. Bárki, aki belép, kiesik a játékból.



FONTOS TA NÁCSOK
– Mivel egyszerre legfeljebb  csak 4 lap lehet a kezedben, csak akkor és annyi 
kártyát lophatsz egy másik játékostól, amennyit kézbe is tudsz venni.

– A fordulód során sorban kell lépned a fázisaid. Ha kijátszottál egy lapot,  
de elfelejtettél lépni, már nem léphetsz.

– Minden cselekedet végleges, nem vonható vissza!

– Ha már elengedted a bábudat, nem vonhatod vissza a lépésedet.

– Ha már lehelyeztél egy kártyát, nem vonhatod vissza,  
ha közben mégis meggondoltad magad.

– Ha egy játékosnak el kell dobnia/át kell adnia lapot, de nincs neki, akkor nem 
kell természetesen. Ha nincs Lehetőség lapja a paklijában, de el kellene dobnia 
onnan, nem fog kiesni ezáltal a játékból. Egyszerűen csak nem tud ezért nem 
kell eldobnia.

– A kártyalopás során a lapok az egyik játékos paklijából a másik paklijába 
vagy az egyik játékos kezéből a másik kezébe vándorolnak. Ebben az esetben  
is fontos, hogy SOSEM lehet 4-nél több lap a kezedben... Szóval csak annyit  
lophatsz, amennyit kézbe is tudsz venni.

– FONTOS: Az Öböl lapok hatása mindig elsőbbséget élvez a Lehetőségek  
kártyákkal szemben. Ha egy Lehetőség kártyának köszönhetően léphetne a  
bábu, de a mező, amin áll, azt írja „Nem mozoghatsz...”, akkor nem léphetsz.

– Amikor lapokat lop egy játékos a paklijába egy másik játékostól, ne keverd 
bele a lopott lapokat a paklidba, hacsak a kártya azt nem mondja. Helyezd őket 
a paklid tetejére vagy aljára, olyan sorrendben, ahogy kapod őket.

– Figyelj az időzítésre, amikor fogynak a Lehetőség lapjaid! FOLYAMATOSAN  
KÖVESD FIGYELEMMEL, MENNYI VAN MÉG! Ha addig vársz, amíg teljesen  
elfogynak, akkor már túl késő lesz a Rémlakba menni. Minden az időzítésen múlik.

– Figyelj oda, hogy mit milyen sorrendben csinálsz. Adott helyre történő  
mozgás vagy a kártyák adott sorrendben történő kijátszása létfontosságú lehet.



4 JÁTÉKOS 
KIEGÉSZÍTŐ

HÁTLAP ELŐLAP

4 játékos esetén keverd be a paklikba a 4 játékos kártyá-
kat is. Ezeket a lapokat egy 4-es számmal jelöltük a jobb 
alsó sarokban.

Ezeket a kártyákat nem muszáj eltávolítani kevesebb já-
tékos esetén sem, egyszerűen csak több Lehetőséget, ezáltal 
hosszabb játákidőt biztosítanak.

Ez a két kártya ugyanazon egyetlen mezőnek számít!
Ha egy játékos át akar lépni egyik Átkelés kártyáról 

a másikra, az nem kerül egy mozgásba sem a 
felhasználható két lépéséből. Ugyanígy, ha az 
A játékos az egyik, a B játékos pedig a másik 
Átkelés lapon tartózkodik, az egy és ugyanaz 
mezőnek számít.



UTOLSÓ TÉL
HÁTLAP ELŐLAP

Ha az Utolsó Tél kiegészítővel játszol, a játák 
elején keverd be az „Odakint a hidegben” lapot  
a többi Öböl kártya közé.

Keverjétek meg az Utolsó Tél 
paklit és tegyétek képpel lefelé az 
Öböl lapok mellé. Amint az „Oda-

kint a hidegben” kártyát elhelyezik a játéktéren, a játéksook ezután férnek 
hozzá az Utolsó Tél pakli lapjaihoz.

Ha egy játékos rálép az „Odakint a hidegben” mezőre, vagy azon fejezi be 
mozgását, felfordíthatja az Utolsó Tél pakli legfelső lapját. Ennek segítségével 
nem muszáj a kezéből használnia kártyákat, vagy több lapot is húzhat a Lehető-
ség paklijából. Azonban az Utolsó Tél kártyák több bajt is okozhatnak, mint jót.

M A R A DA N DÓ K Á RT YÁ K
Ha egy Maradandó kártyát húz a játékos, azt maga elé 

kell helyeznie képpel felfelé. Ez a lap végig játékban marad, 
biztosítva annak előnyét (vagy hátrányát) folyamatosan  
a játékosnak. Ez a lap NEM számít bele a kézben tartható  
4 lapba, i l letve egy játékos több Maradandó lapot is  
szerezhet a játék során.



BEN N Y H A R R IS 
SZELLEM E

HÁTLAP ELŐLAP

Ha a Benny Harris szelleme kiegészítővel ját-
szotok, a Kísértetjárta öböl kártyát le kell he-
lyezni a Kezdő Kereszt 4 kártyája egyikeként.

A játék elején, mikor a játékosok 
elhelyezik a bábujaikat, tegyétek 
Benny szellemét (a sárga bábut) a 
Kísértetjárta Öböl kártya mezőre.

Ha nehezebb játékot szeretnétek, keverjétek bele az Öböl pakliba a Kísér-
tetjárta lapot a játék elején, és a Rémlakra helyezzétek Benny szellemét.

Látogassatok el a http://endangeredorphans.com/sound/ oldalra, és  
kattintsatok a Startra! Játszátok a játékot a szokott szabályok szerint.  
Valahányszor Benny sikolya felcsendül, mozgassátok Benny bábuját  
4 mezővel az aktuális játékos felé (a legrövidebb útvonalon). HA egy játékos 
Bennyvel azonos mezőn kezdi a körét, húznia kell egy Szellemjárta kártyát 
(lásd Utolsó Tél szabályai: Maradandó kártyák) és azt maga elé kell helyez-
nie képpel felfelé.

A játékosnak az asztalra kell csapnia (vagy koppintania), mikor a köre 
véget ér. Ha a sikoly az ütés előtt csendül fel, a szellem a játékos irányába 
mozdul. Ha kétszer csendül fel a köre alatt, Mumusrágcsa lesz belőle,  
és kiesik a játékból.



BEN N Y H A R R IS  
UTOLSÓ TELE
Ha egy játékos a Kísértetjárta mezőn landol, azonnal  

el kell távolítania minden Maradandó kártyáját.
Ez érvényes a Szellemjárta Maradandó lapokra  

és az Utolsó Tél Maradandó lapokra egyaránt.

Mivel a Kísértetjárta mező érvényes minden Maradandó kártyára,  
nyugodtan hozzá lehet keverni az Öböl lapokhoz csupán az Utolsó Tél  
kiegészítővel való játék során is, nem csak a Benny Harris szellemével.

Ha a Benny Harris szelleme és az Utolsó Tél kiegészítőt is keverni  
akarjátok, a szokott szabályok szerint játszátok a játékot, kivéve...

A játékosok, akik „Odakint a hidegben” keresgélnek, valójában szegény 
Benny csontjait keresik (végülis ezért kísért a szelleme a környéken).  
Ha a játékosok megtalálják Benny csontjait és végső nyugalomra helyezik 
azokat (mindezt az „Egy barát meglátogatása” kártya felfordításával  
tudjátok megtenni), Benny szelleme eltűnik a játékból.  
A lapot kihúzó játékos eltávolíthatja az összes  
Szellemjárta maradandó lapját ÉS kap 2 lapot  
minden játékos dobópaklija aljáról (a sajátjából is),  
és a saját Lehetőségek paklija aljára helyezheti azokat.



RÉMSÉGES KARNEVÁL  
KIEGÉSZÍTŐCSOMAG

KIEGÉSZÍTŐ CSOMAGOK
Ezek a kártyák LECSER ÉLIK  a Condyle Öböl Cul-De-Sac  
(Rémlak) lapot és a 6 Kétségbeesett Cselekedet kártyát.

HÁTLAP ELŐLAP
A RÉMSÉGES KARNEVÁLRÓL biztos, hogy a 

szórakozás lesz az utolsó dolog, ami eszetekbe jut. 
 2 külön Mumus is üldözni fogja az árváitokat, így 
jobb, ha a Rémlakban maradtok.

Ez a csomag 2 üres Lehetőség lapot  
is tartalmaz, ha esetleg jobb ötleteitek  
volnának, mint nekünk.

Egy új Temető is van a csomagban! Új kinézet, de 
ugyanaz a hullaszag! Keverjétek hozzá az Öböl pak-
lihoz a játék elején. Végtére is, sose lehet elég helyet 
biztosítani ahhoz, hogy meglátogathasd a szeretteidet.

Ez a lap kiválóan használható együtt az „ÖBÖL ALATT” kiegészítőcsomag-
ban található „Egy másik test” kártyával... de természetesen nem szükségszerű.



LEX I NGTONK IEGÉSZÍTŐ
HÁTLAP ELŐLAP

Lexington az Öböl legveszélyesebb része,  
ahova csak egy árva elkeveredhet. Mivel 3 külön-
böző Mumus is lakik itt, csupán idő kérdése, hogy 
mikor keresnek a fotód alapján egy tejesdobozon.

Ez a csomag 2 üres Lehetőség lapot  
is tartalmaz, ha esetleg jobb ötleteitek  
volnának, mint nekünk.

A csomag tartalmaz egy extra lapot az Utolsó Tél 
paklihoz is. Ha a játéksook szeretnék növelni az 
Utolsó Tél nehézségi fokát, keverjék bele a pakliba 
ezt a lapot.

Azonban fel kell hívnunk a f igyelmetek, hogy... A Mumus kártya hátlapja  
sajnos hibás!!! TOTÁL SZÍVÁS? NEM IGAZ?!?! Mi értelme elrejteni  
egy Mumust, ha teljesen nyilvánvaló a hátlapja alapján, hogy melyik az?  
Egyetlen megoldás, ha tokba teszitek a lapokat, hogy elrejtsétek a hátlap 
nyilvánvalóan más betűtípusát, így azt is, hogy milyen kártya az.  
Sajnáljuk, elcsesztük (tudjuk, és azt is, hogy nem bocsájtjátok ezt meg nekünk).

MEGJEGYZÉS EHHEZ A KÁRTYÁHOZ
Az Utolsó Tél Mumusa (a Hó gyermekei) megváltoztatja a játékot.  

Ha a „Benny Harris utolsó tele” játékvariánst játszátok, belekeverhetitek  
a Mumust az Utolsó Tél kártyák közé, és ha egy játékos felfordítja, kiesik  
a játékból. Azonban ha egy játékos az „Egy barát meglátogatása” kártyát 
fordítja fel, ő azonnal megnyeri a játékot! Ez a verzió csak akkor játszható, 
HA a Hó gyermekei lap játékban van.



A Z ÖBÖL A LATT 
K IEGÉSZÍTŐCSOM AG

HÁTLAP ELŐLAP

Kevés veszélyesebb dolog van annál, mint  
Condyle Öbölben bóklászni... de alatta, na,  
az veszélyesebb például.

Ez a csomag 2 üres Lehetőség lapot  
is tartalmaz, ha esetleg jobb ötleteitek  
volnának, mint nekünk.

Egy új Lehetőség lap is van a csomagban, amit 
keverjetek hozzá a Lehetőségek paklihoz a játék 
elején. Ezzel kisegíthet egy barátod, hogy meg-
látogatja egy szerettedet. De természetesen te is 

megteheted, a „Leróni a tiszteletet” kártyával... mindegy is, a lényeg,  
hogy a Temető Öböl kártya sokkal veszélyesebb lesz ezzel a csomaggal.

Ez a lap kiválóan használható együtt a „RÉMSÉGES KARNEVÁL”  
kiegészítőcsomagban található második Temető kártyával...  
de természetesen nem szükségszerű.



DÖNTÉSEK, DÖNTÉSEK
HÁTLAP ELŐLAP

Az extra Mumus kártya és az Én Binkym  
azért van, hogy a játékosok kicsit feldob-
hassák a 6 lapból álló Kétségbeesett  
Cselekedet paklijuk összeállítását.

Kicserélheted bármely KECS kártyát (a Mumus kivételével) az  
Én Binkym lapra. Ez a kártya kicsit erősebb, mint a többi. A Mumust is 
kicserélheted az extra Mumus lapra (szerintünk ez egy kicsit ijesztőbb/jobb) 
VAGY kicserélhetsz egy másik KECS lapot, így KÉT Mumus lesz a pakliban. 
Ez kicsit növeli a nehézségi szintet. Mindig biztos lehetsz abban,  
hogy legalább 1 Mumus van a Rémlakban!

EGYJÁTÉKOS 
VARIÁNS

cseréld cseréld cseréld

Láthatod, hogy van 3 egyedi kártya, amik kimondottan egyjátékos  
módhoz készültek. Ezeket csak akkor kell bekeverni a pakliba, ha egyedül 
játszasz, és ki kell venni a pakliból mindig, ha többen játszotok.

Egyszemélyes játék esetén ki kell venni a pakliból mindkét „Nem a  
barátom” és a”Valami komisz” lapokat is. Ezt a 3 kártyát ki kell  
cserélni arra a 3 lapra, melyek alján a „SZÓLÓ MÓD” felirat szerepel.



EGYSZEMÉLYES JÁTÉK
Játék előkészítése:

Vedd ki az alábbi kártyákat a Lehetőség pakliból:

Az alábbi lapokat tedd félre. Ezek fogják alkotni a Mumust Mozgás pakliját.

Keverd meg a megmaradt Lehetőség kártyákat, és oszd két paklira.  
Az egyik a tiéd, a másik pedig a Mumus kézben tartott lapjai és a Húzópaklija.

Az Öböl lapok közül keresd ki a Temető és a Rémlak Cul-De-Sac lapokat, és helyezd el őket az 
alább látható módon. Ezután keverd meg az Öböl kártyákat és tégy melléjük négyet-négyet, így 
kialakítva a játékteret.

Vedd ki a Mumus lapot a Kétségbeesett Cse-
lekedet kártyák közül, majd keverd meg őket. 
Helyezd a paklit képpel lefelé a Temető fölé, 
a képen látható módon.

Helyezd a Mumus Mozgás pakliját a játéktér 
közepére, hogy elkülönítsd a többi Lehetőség 
kártyától.

Az árvád a Temetőben kezdi a játékot, a 
Mumus pedig a Rémlakban. Mindketten óra-
mutató járásának megfelelően haladhattok 
körbe a játéktéren.



A cél az, hogy lerázd a Mumust, aki kérlelhetetlenül üldöz körbe-körbe Condyle Öbölben.

N Y ER SZ , H A:
A Mumusnak elfogy a Lehetőség paklija.
(Nem összekeverendő a Mozgás paklijával, ami szintén Lehetőség kártyákat tartalmaz.)
Ha felhasználod mind az 5 Kétségbeesett Cselekedet lapot azzal,  
hogy 5 alkalommal landolsz vagy áthaladsz a Temetőn.

V ESZÍTESZ , H A:
A elkap és megesz. Ehhez arra a mezőre kell érkeznie,  
amelyen te is tartózkodsz, vagy áthalad rajta.
Ha nem tudsz Lehetőség kártyát húzni a húzás fázisodban.

Fordulók:
Az árva (te) lép először, majd váltják egymást a Mumussal.

A játékos fordulója
A játékos fordulója Mozgás, Játék, Húzás fázisokból áll ugyanúgy, mint több játékos esetén,  
de egyszemélyes játékban a Játék fázis kötelező, nem opcionális.

1. Mozgás fázis – (opcionális) Léphetsz egy vagy két mezőt az óramutató járásának megfelelően.  
De dönthetsz úgy is, hogy nem mozogsz. 

2. Játék fázis – (kötelező) Kijátszhatsz a kezedből 1 vagy több Lehetőség lapot. Legalább egyet  
ki kell játszanod, akkor is, ha az adott lap nincs semmi hatással sem rád, sem a Mumusra.

Nem játszhatsz ki egyszerre két egyforma lapot ugyanabban a körben, például két Elrabolva kártyát.

Azok a kártyák, amik eldobatnának lapokat a Mumus kezében, nem érvényesek rá.  
Mivel a kezében tartott lapok és a húzópaklija egy és ugyanaz szóló módban.

Olyan lapokat viszont kijátszhatsz, ami a Mumus Lehetőség paklijára van kihatással.  
Azok a kártyák, amik „egy másik játékost” vagy „minden játékost” jelölnek meg célpontnak,  
mind használhatók a Mumus ellen, kis módosítással, lásd a következő oldalon.  
Ne feledd, hogy a Mozgás paklija nem egyenlő a Lehetőségek paklijával.

3. Húzás fázis (kötelező) – Húznod kell legfeljebb 4 kártyát. Maximum 4 lap lehet a kezedben.  
Ha sikerül lapot lopnod a Mumustól, tudnod kell elraktározni is azokat a kezedben.

N E F ELEDD:  Mozgás (opcionális), Játék (kötelező), Húzás (kötelező)



A Mumus fordulója
A Mumus, akárcsak az árva, szintén az óramutató járásával megegyezően mozog.  
Nincs mozgás pontja, ehelyett a Mozgás pakliját használja.

A köre elején fel kell csapni a Mozgás pakli legfelső lapját. Fontos megjegyezni, hogy ha a Mozgás 
kártyája azt mondja, hogy „mozgasd bármely bábut”, „mozgasd bármely játékost” vagy „mozgass 
egy másik játékost”, az mind a Mumusra vonatkozik szóló módban.

Ha kifogy a Mumus Mozgás paklija, vissza kell keverni az eldobott lapokat, és új paklit képezni a 
játéktér közepén.

FONTOS!
-- A Rossz kutya és a Madárijesztő kártyák azt írják, hogy „lépj 2, legfeljebb 4 mezőt”.  
Egyenlítsük ki kicsit az esélyeket, ha a Madárijesztő kártyát húzza, 2 mezőt mozgassátok,  
ha a Rossz kutyát, akkor pedig 4-et. Minden más esetben, ha úgy hozza a helyzet,  
hogy már ott l iheg a nyakadban, nagy valószínűséggel meghalsz.

- - Ha bármikor utolér, véged van. Szörnyű. Maradj mozgásban.  
Sokszor pont a háta mögött a legcélszerűbb elbújni, mivel csak előrefele mozoghat.

-- Több más trükk is van a tarsolyában, például lophat tőled kártyákat. Ha ilyet húzol, egy helyben  
marad, míg a következő mozgás kártyáját fel nem csapod. Ha lapokat lop a kezedből, keverd meg a lap-
jaid, és húzz közülük egyet véletlenszerűen, majd helyezd képpel lefele a Mumus Lehetőség paklijára.

- - Sosem mozgathatod a Mumus bábuját. Mindegy milyen kártyát játszol ki.  
A Mumus azonban mozgathatja a te bábudat.

A Temető és a Cul-De-Sac
Mikor a játékos áthalad a Temetőn vagy ott fejezi be a mozgását, húzhat egy Kétségbeesett cselekedet  
kártyát. Ha közvetlenül a Temetőben landolsz, azonnal el kell dobnod egy lapot a kezedből. 
 
Ha a Mumus áthalad a Cul-De-Sac-on, felcsapja a paklija legfelső lapját, és kijátsza azt.  
Ez lehet jó vagy rossz is. Vagy hatástalan. Csak ilyenkor játszhat ki kártyát a Lehetőség paklijából.

Na, ez lett volna a szóló játék dióhéjban.  
A fordulók váltják egymást, míg le nem hagyod őt végleg, vagy, míg fel nem zabál.



Különleges esetek és szabálytisztázások
Némely kártya, akárcsak egy nem várt gyermek, nem teljesen jól mködnek szóló módban.  
Az alábbi speciális szabályokat alkalmazd egyszemélyes játék esetén.

Találkozzunk a venti alatt
+1-et ad a következő mozgásodhoz, de a Mumust nem mozgathatod.

Titkos ösvény
Bárhova mozgathato a bábudat. Persze nem javasoljuk,  
hogy arra a mezőre mozgasd, ahol a Mumus is áll.

Mozogj
Mivel kivettük a Kerülőút kártyákat, így az arra vonatkozó  
utasításokat hagyd f igyelmen kívül, a többit viszont hajtsd végre.

Kétségbeesett cselekedet kártyák:

Elrabolva
Mozgathatod magadat, ha a Városban vagy a Sikátorban vagy, de a  
Mumust nem. Vagy egyszerűen csak lophatsz tőle kártyákat, ha ő is  
az említett két mező valamelyikén tartózkodik.

Mozgásban
Lophatsz kártyákat a Mumus 
Lehetőség paklijából.

Elsodorva és Elveszve
A te napodat el tudja rontani, 
de a Mumusra nincs hatással.

Lehetőség kártyák:

Védekezés kártyák:
Ezeken kövesd a kártyák leírását. Kivédheted velük a Mumus lapjait (a Mozgás paklijából érkezőket 
is beleértve), vagy használhatod arra, hogy kényszerítve kijátsz egy lapot a kezedből, hogy legyen 
helyed amikor húznod kell.

Figyelj oda, hogy bölcsen  
használd őket. Mert csak 4 van.

Pár szó az Öböl mezőkről
Az Öböl kártyák általános szabályként akkor fejtik ki hatásukat, amikor rájuk lépsz, mint például a 
Sikátor: nem lophatnak tőled lapot, amíg ott tartózkodsz.
Az Autópálya kicsit más. Az csak a KÖVETKEZŐ Mozgás fázisodban fejti ki a hatását.
Ez érvényes a Mumusra is. Ha ott fejezi be a mozgását, csak a következő fordulójában léphet 2 továb-
bi mezőt (kettőt, mivel gonosz és éhes).


