Olyan
eset is előfordulhat, hogy
egy játékos ugyan elkap két,
ugyanolyan állatot tartalmazó kártyát,
miközben egy másik játékos egy harmadik kártyára
csap le, vagy akár három játékos is elkaphat egy-egy
kártyát. Ezekben az esetekben, amennyiben az érintett
kártyákon bármelyik két állat azonos, a játékosok elvihetik a
kártyákat, amikre lecsaptak. Amennyiben egy játékos
hibázik, és tévedésből kap el egy állatot, akkor a pontkészletében lévő kártyák közül kettőt vissza kell helyeznie az
asztalra képpel lefelé, tehát a lék oldallal felfelé. Ilyenkor,
amennyiben a játékosnak nincs kártyája a pontkészletében,
vagy csak egy van ott, nem kell kártyát visszahelyeznie az
asztalra.

A játék célja
Vedd észre kártyákon felbukkanó azonos
vízi élőlényeket, és kapd el őket a többi
játékosnál gyorsabban! Minél több kártyát kaparintasz így meg, annál jobb! Azonban amint felbukkan a
jegesmedve, a játéknak azonnal vége.

Előkészületek
A legtöbb kártyán 1, 2 vagy 3 különböző, vízben úszkáló
élőlény látható. Öt kártya eszkimót tartalmaz, egy kártya
pedig jegesmedvét. Képpel lefelé terítsétek szét a kártyákat
az asztalon, úgy, hogy a léket ábrázoló oldaluk legyen felül.
Keverjétek meg őket jól, figyeljetek arra, hogy a kártyák ne
takarják egymást!

Eszkimókártyák
Amikor egy játékos eszkimókártyát fordít fel,
azt a kártyát elviszi és a pontkészletébe helyezi.
Ezután azonban az összes játéktéren lévő képpel
felfelé szereplő kártyát le kell fordítani úgy, hogy
mindegyiken a lék legyen látható. A játékot az eszkimókártyát megfordító játékostól balra ülő játékos folytatja egy
kártya megfordításával.

A játék vége
Amikor egy játékos megfordítja a jegesmedvét, a játéknak
azonnal vége. Minden játékos megszámolja, hogy mennyi
kártyát gyűjtött a pontkészletében, beleértve az
eszkimókártyákat is, ez a szám lesz a végső pontszáma.
A legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes.
Döntetlen esetén az érintettek közül az lesz a
nyertes, aki a legtöbb eszkimókártyával
rendelkezik.
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Játékváltozat

Amikor egy játékos megfordítja a jegesmedvét, ahelyett, hogy a játék azonnal véget érne, a
játékos elviszi a pontkészletébe a jegesmedvekártyát.
Ezt követően a játék folytatódik, és addig tart, amíg vagy
már minden kártyát elvittek a játékosok, vagy már egy
megfordított kártyán sincs további állatpár.
Miután mindenki összeszámolta a pontjait, a játékosnak,
akinél a jegesmedve van, ki kell vonnia 5-öt a végső
pontszámából. Hiába, a jegesmedvék egyszerűen
IMÁDJÁK a halakat, így ez a példány is megevett néhányat.
Ez a változat különösen jól jöhet, ha a játszma nagyon
korai szakaszában fordítaná meg valaki a jegesmedvekártyát. Döntetlen esetén az érintettek közül a több
eszkimókártyával rendelkező játékos a győztes.
Importálja és forgalmazza: Reflexshop Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/5.
Tel.: +36 1 688 1858 | Fax: +36 1 688 1859
E-mail: office@reflexshop.hu
www.reflexshop.hu

Az lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb
korcsolyázott, a játék menete pedig az
óramutató járása szerint zajlik.

Amikor bármelyik játékos felfedez kettő vagy több kártyán
felbukkanó ugyanolyan élőlényt, megpróbálja minél
gyorsabban elkapni őket.

SZABÁLY

Aki a
leggyorsabban csap le egy
ugyanolyan állatpárt tartalmazó két
kártyára, elviszi azokat, amennyiben valóban
párt alkotnak. A játékosok minden elvitt lapjukat
külön pakliban gyűjtik, ez lesz a pontkészletük.

Játékmenet

Amikor egy játékos sorra kerül, megfordít egy, még lékkel
felfelé lévő kártyát, és azt visszahelyezi az asztalra képpel
felfelé. A kártyát megfordító játékos ne maga felé, hanem
a többi játékos irányába fordítsa meg a kártyát, így
mindenki nagyjából egyszerre láthatja meg, hogy mi van
a megfordított kártyán. A megfordított kártyák képpel
felfelé az asztalon maradnak.

DERMESZTŐEN
IZGALMAS TÁRSASJÁTÉK
2-6 FŐ RÉSZÉRE, 6 ÉVES KORTÓL

Gyorsan tedd rá a kezeidet a két kártyára, majd mutasd
meg a többieknek is az összetartozó párt!

Mivel minden játékos egyszerre próbálja elkapni a párt
alkotó állatokat, előfordulhat, hogy egy játékos elkapja a
pár egyik tagját, egy másik játékos pedig a másik kártyára
csap le gyorsabban. Ebben az esetben mind a két játékos
egy-egy kártyát vihet el.

