
A JÁTÉK TARTALMA

•	 4x12 táborlapka (játékosonként 1 készlet)

•	 4x4 „régészeti lelőhely” tábla (játékosonként 1 készlet)

•	 4x8 szikla (játékosonként 1 készlet)

•	 4 keret a régészeti lelőhely lekerítéséhez

•	 72 szkarabeuszzseton 1, 2, 3 és 4 pont értékben

•	 12 küldetéskártya

BEVEZETÉS 
A régészeti közösséget új rejtély tartja lázban: egy különleges, ősi szimbólum látott napvilágot. 
Az alakja pont olyan, mint a titokzatos szkarabeuszbogárnak, és számos régészeti ásatáson 
véltek már a nyomára bukkanni a világ mind a négy szegletében. Egy maroknyi régész 
vezetőjeként expedícióra indulsz, hogy sátrakat állíts fel és kijelöld az ásatási területeket. 
A célod nem más, mint hogy minél több szkarabeuszrelikviát gyűjts össze, és megfejtsd 
Scarabya rejtélyét.

A JÁTÉK CÉLJA 
A régészeti lelőhely felderítése közben a játékosok próbálják úgy elhelyezni a  táborlapkáikat, 
hogy kisebb (4 négyzetnél nem nagyobb), szkarabeuszokban gazdag ásatási területeket 
kerítsenek le. A szkarabeuszok számának függvényében minden ilyen terület pontot ér majd a 
játékosoknak. 

A 12. kör végén a legmagasabb összpontszámot elérő játékos nyeri a játékot.

ELŐKÉSZÜLETEK 
Minden játékos választ egy színt, majd kiválasztja az annak megfelelő játékelemeket: 1 
keret, 4 régészeti lelőhely tábla, 12  táborlapka és 8 szikla. A legfiatalabb játékos kapja a 
Nagy Felfedező szerepét, előveszi a küldetéskártyákat, összekeveri a paklit, majd lefordítva 
odahelyezi egy kupacban az asztal közepére.

Ezek után a Nagy Felfedező eldönti, hogyan szeretné elhelyezni a 4 játéktábláját a kereten 
belül, hogy létre tudja hozni a 10 négyzet x 10 négyzet nagyságú ásatási területet.

A többi játékosnak ezek alapján kell pontosan ugyanilyen módon elhelyeznie a saját  
4 játéktábláját. Az összes játékos lerakja a sziklákat az arra kijelölt helyre. 

Ha a  táborlapkát elhelyeztétek, és így egy vagy több ásatási területet lekerítettetek, akkor a 
játékosok:

	minden újabb ásatási területnél megnyerik a lekerített területhez tartozó 
szkarabeuszzsetonokat, és maguk elé helyezik azokat az asztalon.

	az újonnan lekerített ásatási területre a játékosok egy használaton kívüli 
szkarabeuszzsetont helyeznek, ezáltal kijátszottnak nyilvánítva a területet.  
A zseton értéke itt nem számít, hiszen mindössze emlékeztetőül szolgál.

Ha akárcsak egy mód is van rá, hogy felhelyezzünk egy  táborlapkát a régészeti lelőhelyre, 
akkor azt ki KELL játszani. Máskülönben a lapkát el kell dobni, és ugyanaz a játékos újabb lapot 
emel le a pakliról, majd folytatja ezt egészen addig, amíg ténylegesen fel nem tud helyezni 
egy  táborlapkát a játéktáblára.

A játék akkor ér véget, amikor a játékosok az összes küldetéskártyát kijátszották. Előfordulhat, 
hogy a második játékos egyel kevesebb táborlapkát tudott felhelyezni. Ebben az esetben ez a 
játékos minden, az ásatási területeken kívül eső szkarabeuszszimbólumért kap egy 1 pontot 
érő szkarabeuszzsetont. A legmagasabb összpontszámot elérő játékos nyeri a játékot.

Megjegyzés: az első játék után dönthettek úgy, hogy ugyanazon a régészeti lelőhelyen akartok 
visszavágót játszani. Ehhez fordítsátok meg a játékosok közötti sorrendet, de tartsátok meg a 
küldetéskártyák sorrendjét.

Egyszemélyes változat:

Te vagy az utolsó leszármazottja annak az ősi civilizációnak, amelyről mindenki azt hitte, hogy 
már teljesen kihalt. Az őseid egy küldetést szántak neked: tégy róla, hogy a néped titkára soha 
ne derüljön fény! Ezért gondoskodnod kell arról, hogy az összes régészeti kutatás kudarcba 
fulladjon! A célod nem más, mint hogy az összes szkarabeuszszimbólumot eltakard.

	Válassz ki és állíts fel egy régészeti lelőhelyet az alapjátéknál ismertetett módon.

	Vedd magad mellé a megfelelő  táborlapkákat.

	Keverd össze a küldetéskártyákat, majd lefordítva helyezd őket egy pakliban  
az asztalra.

	Egymás után emelj le egy-egy küldetéskártyát a pakliból, majd a megfelelő  
táborlapkát helyezd fel a régészeti lelőhelyre az alapjátéknál leírt elrendezési 
szabályoknak megfelelően.

Ha akárcsak egy mód is van rá, hogy felhelyezz egy  táborlapkát a régészeti lelőhelyre, akkor 
azt ki KELL játszanod. Máskülönben a kártyát el kell dobnod. Fordítsd fel a következő kártyát, 
és így tovább egészen addig, amíg már nem tudsz tovább játszani. 

A játék akkor ér véget, amikor az összes küldetéskártyát kijátszottad. A játékot te nyered meg... 
akkor, és kizárólag akkor, ha az ÖSSZES szkarabeuszszimbólumot elrejtetted!

Azt gondolnád, hogy nem is olyan nehéz, ugye? Akkor vágj bele! Ha az első próbálkozásod 
kudarcba fullad, akkor megfordíthatod a küldetéskártyákat, képpel lefelé visszateheted őket, 
és a sorrend változtatása nélkül megpróbálkozhatsz vele még egyszer!



A JÁTÉK MENETE

A játék 12 körből áll.

Legelsőként a Nagy Felfedező húz egyet a küldetéskártya-pakliból. A húzott kártya mutatja 
meg, hogy a játékosok milyen alakzatú tábor lapkát fognak felhasználni. A játékosok 
kiválasztják a megfelelő lapkát és az elrendezési szabályoknak megfelelően elhelyezik a 
régészeti lelőhelyükön.

A játékosok egyidejűleg játszanak, a kör pedig akkor ér véget, amikor mindenki lerakta a 
táborlapkáját és összegyűjtötte a megszerzett szkarabeuszzsetonokat. 

Elrendezési szabályok:

	Az első lapkának a régészeti lelőhely 4 középső négyzetéből legalább 1-et le kell 
takarnia.

	Az összes többi lapkának legalább egy oldalról érintenie kell egy korábban már 
lerakott lapkát (átlósan nem számít).

	A lapkáknak mindig 5 négyzetet kell letakarniuk a játékosok régészeti lelőhelyén.

	A sziklák természetes akadályok, amelyeket minden játékosnak meg kell kerülnie.  
A lapkák nem fedhetik egymást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	A szkarabeuszszimbólumok lefedhetők.

	Ha egy  táborlapka felhelyezhető a régészeti lelőhelyre, akkor azt ki kell játszani.

	Ha egy  táborlapkát nem lehet felhelyezni a játéktáblára, akkor el kell dobni.

Ásatási terület felállítása:

Ásatási területnek számít az a 4 vagy kevesebb lapkából álló terület, amelyet  táborlapkák, 
sziklák és/vagy maga a keret fog közre.

Számold össze az imént lekerített területen lévő négyzeteket, majd az ennek a számnak 
megfelelő szkarabeuszzsetonból helyezz fel egyet minden szkarabeuszszimbólumra.  
Ha nincs ennek a számnak megfelelő zseton, akkor adj össze több kisebb értékű zsetont,  
így érve el a szükséges számot.

Példa: Lekerítettél egy 4 darab négyzetből és 2 szkarabeuszszimbólumból álló ásatási 
területet. Mindkét szimbólumra helyezz fel egy 4-es számmal jelzett szkarabeuszzsetont  
(ha az összes 4 pontot érő zsetont elhasználták már, akkor helyezz fel egy 3 pont értékű  
+ egy 1 pont értékű zsetont).

 
A JÁTÉK VÉGE 
A játék a 12. küldetés végén ér véget. 
A játékosok összeszámolják a régészeti lelőhelyükön lévő szkarabeuszzsetonokat.  
A legmagasabb összpontszámot elérő játékos nyeri a játékot. 
A Scarabya két további változatban is játszható:

Kétszemélyes változat:

Két régész egymással versengve próbál minél több szkarabeuszt megtalálni egy közös 
régészeti lelőhelyen osztozva. 

	Válasszatok ki és állítsatok fel egy régészeti lelőhelyet az alapjátéknál ismertetett 
módon, majd helyezzétek a két játékos közé az asztal közepére.

	Készítsétek ki a megfelelő  táborlapkákat a két játékos közé.

	Keverjétek össze a küldetéskártyákat, majd lefordítva helyezzétek őket egy pakliban 
az asztalra.

A játékosok felváltva húznak egy küldetéskártyát a pakliból, felfordítják, majd a megfelelő  
táborlapkát felhelyezik a régészeti lelőhelyre az alapjátéknál leírt elrendezési szabályoknak 
megfelelően.


