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A JÁTÉK CÉLJA

ELŐKÉSZÜLETEK
112 Coral elem

(minden színből 28) 88 pont korong
4 játékos tábla

60 kártya

Fedezd fel a a természet legszebb és legegzotikusabb természetes építményének a növekedését: a korall zátonyt. 
Elsősorban az Indiai- Csendes óceáni térségekben találhatóak, ahol a zátonyok évszázadok óta növekednek. 
Ez idő alatt elbűvölte a tengeri életet és csodálatos vízi ökoszisztémákat hozott létre. 
Készüljetek fel rá, hogy ugyanazt tegyétek... és vegyétek észre az óceánok szépségét.

Zátony

Gyűjtsd össze a legtöbb pontot a kártyák ügyes megszerzésével és kijátszásával, 
amivel úgy növesztheted a zátonyod, hogy a mintákért pontokat kapj.

Válogasd szét a korallokat színek szerint és képezz belőlük 4 készletet (A).
A játékosok számától függően a készletek meghatározott darabszámú korallt 
kell tartalmazniuk:

4 játékos esetén mind a 28 korall szükséges minden színből.

3 játékos esetén 24 korall szükséges minden színből.

2 játékos esetén 18 korall szükséges minden színből.

A maradék korallokat tedd vissza a dobozba.

Válogasd szét a pont korongokat érték szerint (1,3,5,10,20) és képezz belőlük
külön készleteket (B).

Ossz minden játékosnak három darab 1-es értékű pont korongot (C), 
amelyet mint személyes készlet mindenki maga előtt tart. Itt gyűjtitek 
a saját pontokat.

Keverd meg a 60 kártyát és ossz mindenkinek 2 lapot 
(D). Minden játékos tartsa a kezében a lapjait, de a többi 
játékosnak ne mutassa meg.

Vegyünk el annyi játékos táblát (E), ahány játékos játszik. Győzödj meg róla, 
hogy köztük legyen az is, amelyik meg van jelölve egy tengeri csillaggal(F). 
Keverd meg őket és véletlenszerűen oszd ki a játékosok között. Aki a tengeri 
csillagos táblát kapja, az lesz a kezdő játékos.

A közös korall készletekből vegyen el minden játékos 1 korallt minden 
színből (G).

Minden játékos tegye le a 4 korallját a játékos táblájának a közpépső négy 
mezőjére (H), bármilyen sorrendben.

Ha minden játékos ismeri már a játékot, akkor a következő
játék előkészítést ajánljuk: minden játékos helyezze a 4 
korallját bárhova, de a középső helyekre ne. Ha akarják, 
akkor egymásra is helyezhetik őket bármilyen sorrendben.

Minden játékos hagyjon helyet a játékos táblája mellett az eldobott lapjainak 
(I). A kártyákat képpel felfelé kell eldobni.

A maradék kártyákat képpel felfelé fordítva letesszük az asztal közepére, 
ez lesz a húzópakli (J).

Húzz 3 kártyát a húzópakliból és képpel felfelé terítsd ki őket 
sorban a húzópakli mellé (K). Ezt hívjuk terítésnek.



A JÁTÉK MENET
A Reef játék körök sorozatából áll. A játékosok egy akciót hajtanak végre minden
körben, először a kezdő játékos, majd az óramutató járásával megegyező irányban
minden játékos, a játék végéig. (lásd a Játék vége fejezetet a 4. oldalon)

Minden játékosnak a körében, a választható két akcióból pontosan egy akciót
végre kell hajtania:

A Vegyél fel egy kártyát a kezedbe a terítésből vagy a húzópakliból

VAGY

B Játssz ki egy kártyát a kezedből, növesztve a korallodat ÉS (ha lehetséges),
akkor pontozd a kártyán lévő mintát.

A VEGYÉL FEL EGY KÁRTYÁT A KEZEDBE A TERÍTÉSBŐL VAGY A HÚZÓPAKLIBÓL
Válassz egy kártyát a kiterített háromból
és vedd fel a kezedbe. Ha van rajta pont
korong, akkor azt tedd magad elé.

Aztán a húzópakliból töltsd fel a terítést.

A 3 kiterített kártya helyett felhúzhatod
a húzópakli legfelső lapját is. Ebben az
esetben azonban egy 1 értékű pont
korongodat a kiterített 3 lap közül az
egyikre le kell tenned. Arra kell letenni,
amelyiken a jobb alsó sarkában a
legkisebb szám szerepel. Ha több
legkisebb van, akkor eldöntheted, hogy
melyikre teszed rá. Ha nincs pont
korongod, akkor a húzópakliból nem
húzhatsz.

Figyelem: A játék során 4 kártya lehet maximum a kezedben. Ha már 4 kártya van a
kezedben, akkor nem választhatod ezt az akciót és a B akciót kell végrehajtanod.

B JÁTSSZ KI EGY KÁRTYÁT A KEZEDBŐL, NÖVESZTVE A KORALLODAT ÉS (HA 
LEHETSÉGES) PONTOZD A KÁRTYÁN LÉVŐ MINTÁT

Játssz ki egy kártyát a kezedből képpel felfelé a játékos táblád melletti dobó paklidra,
aztán hajtsd végre a következő két lépést ebben a sorrendben:

1. A közös készletből vedd el a kijátszott kártyán ábrázolt
két korallt és helyezd le őket bárhova a játékos tábládra.
Leteheted őket egy-egy üres helyre vagy egy már ott lévő korall
tetejére. Lerakhatod őket akár egymásra vagy külön helyekre.
Azonban a lerakott korallok a játék végéig már ott maradnak.

Figyelem: Egy korallzátony maximum 4 elem magas
lehet. Ha egy zátony már 4 korallból áll,
akkor annak tetejére már nem tehetsz még
egyet.

2. Ezután pontozhatod a kijátszott kártya alján
lévő mintát. 

A pontozáshoz nézd meg, hogy hányszor szerepel az
adott minta a játékos tábládon lévő korallzátonyon:

Ha az adott minta nem szerepel egyszer sem, akkor
nem történik semmi.

Ha egyszer szerepel a tábládon, akkor vedd el a
kijátszott kártya jobb alsó sarkában látható számnak
megfelelő pont korongot.

Ha többször szerepel a minta a tábládon, akkor
a kártyán lévő pontot annyiszor kapod meg,
ahányszor a minta szerepelt a tábládon.

A minták
megjelenhetnek
elforgatva is a

tábládon.

Csak a felülnézetből látható korallok érvényesek!

Ez azt jelenti, hogy a korallzátony alján lévő korall elemek nem számítanak,
csak a korallzátony tetején lévők.

Ez azt is jelenti, hogy ha a kártyán lévő mintán nincsenek számok, akkor
teljesen mindegy, hogy a korall elem milyen magasan van a zátony tetején,
a lényeg, hogy legfelül legyen.

A mintán lévő szám meghatározza a korall magasságát:

Tehát a mintán lévő szám
esetében a korallnak az adott
színben és magasságban kell
legfelül lennie.
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Ha a mintán lévő szám után “+” jel 
látható, akkor az adott színű korall 
legfelül az adott szinten vagy annál 
magasabban kell lennie, hogy meg-
feleljen a mintának.

Ha a minta korall 4 színű (joker) és 
egy szám van rajta, akkor csak a 
szintnek kell megegyeznie, a szín 
nem számít.

Többszörös minta esetén egy korall csak egy
mintában szerepelhet, tehát egy kártya kijátszá-
sakor nem lehet megosztani egy korallt, hogy 
több mintában is egyszerre szerepeljen.

A pakliban van 8 kártya, amiken ilyen speciális minta 
látható. Mindegyik különböző színkombinációjú, de 
ugyanúgy működnek.

Például a jobb oldali kártya: 2 pontot kapsz minden 
olyan korallzátonyért, aminek LILA a teteje, ha az 
érintkezik (oldallal vagy átlósan) a legmagasabb SÁRGA
tetjű korallzátonnyal.

Ha több legmagasabb van az adott színűből, 
akkor választhatsz egyet.

Az mindegy, hogy milyen magas a legmagasabb 
az adott színből. Az lehet akár egy szintű is, ha 
az a legmagasabb az adott színből.

A JÁTÉK VÉGE

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

KÉSZÍTŐK

Amint legalább az egyik színű korall elem elfogy, a játéknak vége, amint a 
játékosok befejezik az aktuális kört.

A játéknak azonnal vége abban a nagyon ritka esetben, ha a kártyák 
fogynak el.

Minden játékos, akinek a kezében vannak még kártyák, az értékelheti 
a korallzátonyait az adott kártyák mintái alapján (korall elem 
lerakása nélkül). Azonban, minden játékos csak egy mintát számolhat 
kártyánként még akkor is, ha lennének többszörös mintái a tábláján.

Amint ezzel végeztek, a legtöbb ponttal rendelkező 
játékos nyeri a játékot. Döntetlen esetén az a játékos 
győz, aki több helyet fedett le a tábláján. Ha még ekkor 
is döntetlen, akkor az nyer, akinek a legtöbb 4 szintű 
korallzátonya van. Ha ez sem dönti el, akkor osztoznak a 
győzelmen.

Az utolsó kör során, ha már nincs elég korall elem az adott színből a 
közös készletben, akkor vegyél el annyit amennyit tudsz és úgy folytasd 
a játékot.

Bármikor beválthatod vagy felválthatod a pont korongjaidat a közös 
készletből.

A játék során bármikor egymásra teheted a pont korongjaidat, hogy a 
többi játékos elől elrejtsd az össz pontszámodat.

Ha elfogynak a pont korongok, akkor használj bármi mást a 
helyettesítésükre.


