HULLÁMHOSSZ
Játékszabály
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A csapatotok célja

Forgassátok a piros mutatót minél közelebb
a beszínezett célpont közepéhez!
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A csavar:

ÁTTEKINTÉS

A célpont el van takarva,
és minden körben máshol van.
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Szerencsére a csapatotok egyik tagja látnok,
és pontosan tudja, hol található a célpont!

Durva

Sima
Nedves

Száraz
Büdös

Illatos

A látnokotok húz egy kártyát.
A kártyákon két, egymással ellentétes fogalom
található, például meleg–hideg, alulértékelt–túlértékelt.
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A látnok egy nyomot ad azzal kapcsolatban,
hogy hol helyezkedik el a célpont
a két fogalom spektrumán.
ÁTTEKINTÉS

Kávé!

Meleg

Hideg

Ebben a példában a célpont a „meleg” irányban található,
és a látnok a kávét mondja példának, ami általában meleg,
de nem a legmelegebb dolog a világon.
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Most a látnok csapatán a sor, hogy megbeszéljék
a kapott nyomot, és eldöntsék, hova forgatják
a mutatót.
A kávé azért nem a Nap,
tehát ne sokkal fordítsuk
balra!
Viszont létezik
jeges kávé is.

Hova tennétek
a skálán a lávát?

Talán egy picit balra?

Mindenki hangosan gondolkodik, és tépelődik
az ostoba ötleteken – miközben a másik csapat tagjai
igyekeznek összezavarni titeket az elméleteikkel.
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Végül a látnok megmutatja, hogy mennyire sikerült
a mutatót közel vinni a célponthoz.

ÁTTEKINTÉS

Minél közelebb van a mutató a célpont közepéhez,
annál több pontot szerez a csapatotok.
(És a másik csapatnak is lesz esélye pontszerzésre.)
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ELŐKÉSZÍTÉS:
Célpont

Kerék

SETUP

Takarólap
Szerkezet

Tippjelző a másik
csapatnak
Bal félteke
pontjelző
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Mutató

Hullámhossz-kártyák

Jobb félteke
pontjelző
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ÖSSZEFOGLALÁS:
A Hullámhossz tippelős játék, ahol két csapat versenyez
egymás agyának olvasásában.

MEGJEGYZÉS AZ ELŐKÉSZÍTÉSHEZ:
A Hullámhosszt kevesebb, mint egy perc alatt elő tudjátok
készíteni, és ehhez semmit nem kell kivennetek a dobozból:
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Most váljatok szét két, nagyjából ugyanannyi tagból álló
csapatra (kisebb társaságoknak a szabálykönyv végén
találhatók kooperatív szabályok). Ezután döntsétek el,
hogy kik lesznek a csapatok látnokai az első körben.
Az elsőnek sorra kerülő csapat 0 ponttal kezdi a játékot,
a másik csapat 1 ponttal
A szabály a csapatokat Jobb féltekének és Bal féltekének
fogja hívni, de nyugodtan válasszatok magatoknak más
nevet! Ennyi, most már kezdhetitek is a játékot!

ELŐKÉSZÍTÉS

A csapatok minden körben oda forgatják a mutatót, ahol
szerintük a célpont található a takarólap mögött. Az aktív
csapatból egy játékos – a látnok – tudja, hol van a célpont,
de csak egy nyomot adhat, hogy az hol helyezkedik el
a két egymással ellentétes fogalom spektrumán. Ezután
a csapattársai megpróbálják kitalálni, hol van a célpont.

a kezdéshez helyezzétek a szerkezetet (a nagy műanyag
valami a mutatóval és kerékkel) a doboz közepén található
mélyedésbe. Ezután tegyétek a 3 jelzőt – a fejek és a tippjelző – a különböző mélyedésekbe. A bal oldali ábra megmutatja, hogy mi hova kerül.
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LÁTNOK FÁZIS
Minden körben az éppen sorra kerülő csapat látnoka
megpörgeti a kereket (hogy a célpont helye véletlenszerű
legyen), húz egy Hullámhossz-kártyát, és ad egy nyomot
a 2 fogalom közti spektrumon.
Ezt a látnok titkosan csinálja, tehát egyik csapat sem látja,
hogy hol található a célpont.
Itt egy hivatalos sorrend, ahogyan a látnoknak ezeket végre
kell hajtania (egy kicsit túlmagyarázott, de játék közben
egyszerű lesz):
1. A takarólap lezárása: Forgasd a takarólapot, a műanyag
fogantyút használva, amíg teljesen le nem záródik.
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2. Válassz egy hullámhosszt: Húzz 1 Hullámhossz-kártyát.
Mindegyik kártya kétoldalas, szabadon kiválaszthatod,
melyik oldalt szeretnéd használni. Ne gondolkozz rajta
sokat, válaszd azt, amelyiket érdekesebbnek találod!
Tedd a kártyát a szerkezet előtti mélyedésbe, az általad
választott oldalával felfelé, majd olvasd fel hangosan
a kártyán levő szöveget.
3. Pörgesd meg a kereket, hogy meghatározd a célpont
helyét – ehhez használd az ujjaidat és a tábla hullámos
szélét. A célpontot teljesen véletlenszerűen határozd meg
– a takarólapnak zárva kell lennie, miközben forgatsz: tehát
nem választhatod ki a célpont helyét.
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A célpont közepének (a 4 pontot mutató körcikknek) teljesen láthatónak kell lennie. Ha nem az, zárd be a takarólapot,
és pörgesd meg újra a kereket.
5. Adj egy nyomot: Nézd meg, hogy hol van célpont.
Ezután adj egy nyomot, hogy a célpont hol helyezkedik el a
Hullámhossz-kártyán levő 2 ellentétes fogalom spektrumán.
A nyomok adásának szabályairól később olvashattok.
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6. Zárd le a takarólapot: A fogantyút használva zárd le
a takarólapot. Ezután fordítsd a dobozt a csapattársaid felé,
hogy láthassák a szerkezetet.
Innentől a látnok sehogy sem kommunikálhat a többiekkel!
Miután a látnok adott egy nyomot, nem mondhat SEMMIT
– sőt, innentől pókerarcot kell vágnia.
Ha a látnok bárhogyan megszegi ezt a szabályt (verbálisan
vagy nonverbálisan), akkor eldönthetitek, hogyan büntetitek
meg a csapatot. Mi általában nagylelkűek vagyunk:
a látnoknak új kártyát kell húznia és új célpontot beállítania.

LÁTNOK FÁZIS

4. Nyisd ki a takarólapot: A műanyag fogantyút használva
nyisd ki a takarólapot, hogy megnézd a célpont helyét.
Mindig teljesen nyisd ki a takarólapot, akkor is, ha már látod
a célpontot, különben a többi játékos könnyebben tud majd
tippelni.
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CSAPAT FÁZIS
Miután a látnok adott egy nyomot, a csapattársai
megpróbálják az agyának olvasásával beállítani a mutatót
a célponthoz minél közelebb.
A játéknak ez a lényege, és szinte teljesen szabályoktól
mentes: a csapattársak bárhogy megbeszélhetnek dolgokat,
vitatkozhatnak róla.

Mivel a Hullámhossz a megérzésekről szól, ezért inkább
olyat mondjatok, hogy „sokkal inkább jobbra” vagy „kicsit
lefelé”, mint hogy „fordítsd 25%-ra”.
Nincs büntetés, ha ezt csináljátok – de szembe megy a játék
szellemével.
A csapatból bárki forgathatja a mutatót, bármikor.
Az, hogy hogyan döntitek el, ki mozgatja, rajtatok múlik.

Ha a látnok csapata megegyezésre jutott, akkor tudatja
a másik csapattal, hogy hova forgatják a mutatót.
Néhány dolgot tartsatok a fejetekben a fázis alatt:
Ne számoljatok százalékokat és ne jegyzeteljetek
a mutató forgatási helyével kapcsolatban.
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BAL/JOBB FÁZIS
A játékban mindig mindkét csapatnak van esélye egy
nyomból pontot szerezni.

Például ezen a képen a csapat a BALra tippelt, tehát azt
gondolják, hogy a látnok melegebbre gondolt, mint amit
a másik csapat tippelt.
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Meleg

Hideg

CSAPAT FÁZIS

Miután a látnok csapata beállította a mutatót, a másik csapat
megtippelheti, hogy a célpont közepe (a 4 pontos körcikk)
jobbra vagy balra esik a mutatótól. Ennek a megbeszélésnek
rövidnek kell lennie, hiszen ez egy egyszerű döntés: JOBB
vagy BAL. A csapat megteszi a tippjét, úgy, hogy a kártya
JOBB vagy BAL oldalára helyezi a tippjelzőt.
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PONTOZÁS FÁZIS
Miután mindkét csapat véglegesítette a tippjét, itt az ideje
a játék legizgalmasabb részének: A FELFEDÉSNEK.
A látnok kinyitja a takarólapot, hogy megmutassa a célpont
helyét. A csapata pontot kap, ha a mutató a beszínezett
körcikkek valamelyikére mutat (2–4 pont). Ha a mutató
2 körcikk között van, akkor a látnok csapata mindig a több
pontot kapja.

LÁTNOK CSAPAT
Mivel a mutató a 3-ason áll,
ezért 3 pontot kapnak.

MÁSIK CSAPAT
A látnok csapat nem
tökéletesen tippelt, és a
másik csapat eltalálta a
BAL oldalt, ezért 1 pontot
kapnak.

A másik csapat 1 pontot kap, ha helyesen tippelte meg, hogy
a célpont balra vagy jobbra van a mutatótól. Ha a látnok
csapata tökéletesen tippelt (4 pontot szerzett), akkor
a másik csapat nem szerezhet pontot
Mozgassátok mindkét csapat pontjelzőjét annyi mezőt,
amennyi pontot szereztek.
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A JÁTÉK MENETE RÖVIDEN

A pontozás fázis után a másik csapat következik, KIVÉVE,
ha a felzárkóztató szabály érvénybe lép. Ezt a szabályt
a következő bekezdésben részletezzük.
A csapatok felváltva kerülnek mindig sorra, és mindig
egy másik játékos veszi fel a látnok szerepét.

FELZÁRKÓZTATÓ SZABÁLY

Ez azt jelenti, hogy egy csapat lemaradhat 9-0-ra, de jöhet
háromszor egymás után, és így megnyerheti a játékot.

GYŐZELEM
Ha egy csapat eléri a 10 pontot, a játéknak vége, és a több
ponttal rendelkező csapat győz. Ha az eredmény döntetlen,
akkor mindkét csapat játszik még egy-egy kört. Amelyik
csapat több pontot szerez (beleértve a JOBB/BAL tippeket
is), az a csapat győz. Ha még mindig döntetlen az eredmény,
ismételjétek addig ezt, amíg valamelyik csapatnak több
pontja lesz.

PONTOZÁS

LÁTNOK FÁZIS: a soron levő csapat látnoka ad egy nyomot.
CSAPAT FÁZIS: a látnok csapata megbeszéli a nyomot,
és beállítja a mutatót.
BAL/JOBB FÁZIS: a másik csapat tippel.
PONTOZÁS FÁZIS: a látnok megmutatja a célpontot,
ez alapján a csapatok pontokat kapnak.

ha egy csapat 4 pontot szerez, de még mindig rosszabbul
áll, mint a másik csapat , akkor megint ők következnek
(de másik játékos lesz a látnok).

Mindegy, hogy egy csapat mennyire áll rosszul
a Hullámhosszban, mindig van esélye felzárkózni:
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NYOMOK ADÁSA: ALAPSZABÁLYOK
A játék a kreatív nyomokról szól, szóval igyekeztünk minél
több szabadságot adni a játékosoknak. Ezek a szabályok
azért vannak, hogy megakadályozzák olyan nyomok adását,
amik tönkreteszik a játékot. Nyugodtan változtassatok
ezeken, hogy nektek a legjobb legyen – és ha megteszitek,
osszátok meg velünk is!
1. Egy gondolatot adjatok át: a nyomnak nem kellene több
ötletet kombinálnia vagy sok magyarázatból állnia. Olyan
szavak, mint a DE, KÖZBEN és AMÍG néha rendben vannak,
kivéve, ha tulajdonképpen 2 nyomot raknak össze. Megöli a
játékot, ha a csapat először a nyom egyik felét, majd
a másikat vitatja meg: ezért a „telefonálás vezetés közben”
rendben van, de nem kombinálható az autó típusával.
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PÉLDA: Biztonságos–Veszélyes
MEGENGEDETT: „Honda Accord” (az egyik legbiztonságosabb autómárka) vagy „telefonálás vezetés közben”.
NEM MEGENGEDETT: „telefonálás vezetés közben egy
Honda Accordban” vagy „bungee jumping egy krokodilokkal
teli tó felett”.
2. Ne találjatok fel dolgokat: a nyomnak léteznie kell
az univerzumunkban. Lehet olyan, ami kitalált, de ne
kifejezetten erre a nyomra legyen kitalálva.
PÉLDA: Mestermű–Kudarc
MEGENGEDETT: „Mona Lisa” vagy „majom-Jézus freskó”.
NEM MEGENGEDETT: „Beatles-album Nicolas Cage
előadásában” vagy „Az Odüsszeia új változata”.
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3. Maradjatok a tárgynál: a nyomnak kapcsolódnia kell
a kártyán levő fogalmakhoz. Egy többjelentésű fogalomnál
a párja meghatározza a jelentését, a többi jelentés nem
használható.

4. Ne használjátok a kártyán levő szavakat vagy azok
szinonimáit.
PÉLDA: Békés–Harcias
MEGENGEDETT: „Gandhi” vagy „Amerika”.
NEM MEGENGEDETT: „Pacifista” vagy „Háború”.
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PÉLDA: ’80-as évek–’90-es évek
MEGENGEDETT: „valami a U2-tól” vagy „Star Wars V.”
NEM MEGENGEDETT: „1991” vagy „ötös alá”.

NYOMOK ADÁSA

PÉLDA: Világos–Sötét
MEGENGEDETT: „Nap” vagy „kút”.
NEM MEGENGEDETT: „érthető” vagy „buta”.

5. Ne használjatok számokat: főleg ne olyanokat, amelyek
a célpont helyzetére utalnak valamilyen módon.
Ha valaminek a neve egy szám, akkor használhatjátok.
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NYOMOK ADÁSA: JAVASLATOK
Ezek a szabályok nem feltétlenül szükségesek, de úgy
gondoljuk, javítják a játékot, ha egyes játékosok kevésbé
szórakoztatóvá tennék azt a saját ötleteikkel.
6. Legyetek tömörek: próbáljatok meg ötnél kevesebb
szóból álló nyomokat mondani. Ez a szabály megakadályozza
a játékosokat a túlzottan célzott, fontoskodó, cicomás
nyomok adásában, nyakatekert nyomok kimondásában.
PÉLDA: Ideges személy–Nyugodt személy
JAVASOLT: „a bátyám”.
NEM JAVASOLT: „a bátyám, aki általában este 6-ig
dolgozik”.
7. Használjatok minél kevesebb jelzőt: az olyan szavak, mint
„de”, „nagyon” vagy „majdnem” szinte mindig arra késztetik
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a csapatot, hogy ezekre koncentráljon a valódi nyom helyett.
Maradjatok egyszerűek.
PÉLDA: Rossz randi–Jó randi
JAVASOLT: „egy ijesztő film megnézése”.
NEM JAVASOLT: „egy nagyon ijesztő film megnézése”
vagy „elmenni ebédelni egy év házasság után”.
8. Használjatok tulajdonneveket: ha egy kártya például
valamilyen személlyel kapcsolatos kategória, akkor
nevezzetek meg konkrétan valakit és ne „valaki, aki”
módon hivatkozzatok rá.
PÉLDA: Ijesztő személy–Kedves személy
JAVASOLT: „Freddy Krueger”.
NEM JAVASOLT: „valaki, aki cukorkát ad a gyerekeknek”.
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GYIK
Ha a körben a Boldog dal–Szomorú dal kártya szerepel,
akkor mondhatom-e a Szomorú vasárnap című dalt?

Játszhatok-e a szavakkal, illetve adhatok-e nyomot hangsúlyozással?
Nem, mert az megszegi a „maradjatok a tárgynál” szabályt.

A geometria törvényei miatt nem tudtuk megakadályozni,
hogy ilyen előfordulhasson. Ne vegyétek figyelembe a másik
oldalra átcsúszott részt, amúgy is a cél, hogy a 4 pontot
szerezzétek meg.

NYOMOK ADÁSA

Igen, hiszen a tárgynál maradtál, és ez egy tényleges
dal címe.

Ha a célpont nagyon jobbra/balra esik, akkor egy része
átlóghat a kerék másik oldalára. Ha a csapatom arra tippel, akkor szerezhet pontot?

Használhatok azonos alakú szavakat, rímeket?
Még szép, hogy nem!
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NAGYON JÓ PÉLDÁK (a napi twitteres kihívásainkból – @wavelengthdaily):
Daenerys
Targaryen
Daenerys
Targaryen

Soup
dumplings
Fültisztító
pálcika

Nehezen Könnyen
betűzhető betűzhető

@MesaGameLab
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Hot
Rossz
érzés

Cold
Jó
érzés

@gemini6ice
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A kulcsaim

Példakép Rossz példa

Könnyű
Nehéz
megtalálni megtalálni

@JohnduBois

@zannah
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NAGYON JÓ PÉLDÁK

Idősebb testvérek
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KOOPERATÍV VÁLTOZAT
Ebben a változatban egy csapatként nyerhettek vagy
veszíthettek. Kifejezetten jól működik 2–5 játékosnak,
de bármennyien játszhatjátok. A szabályok ugyanazok,
ezeket kivéve:
• Húzzatok 7 Hullámhossz-kártyát, ha azok elfogynak, vége
a játéknak. Nézzétek meg a táblázatot, hogy mennyire
voltatok ügyesek.
• A célpont közepe 4 helyett 3 pontot ér; de húzhattok
egy extra Hullámhossz-kártyát, ezzel plusz fordulókat
szerezve a játékhoz.

Pont

Milyen ügyesek voltatok?

0–3
4–6
7–9
10–12
13–15

Bedugtátok egyáltalán a készüléket?
Próbáljátok meg ki-, majd ismét bekapcsolni.
Fújjatok a szerkezet belsejébe.
Nem rossz! Nem jó, de nem is rettenetes.
EGÉSZEN KÖZEL VAGYTOK.

16–18
19–21
22–24
25+

Nyertetek!
Ugyanazon a hullámhosszon vagytok!
Közös galaktikus agy.

• Nincs a játékban bal/jobb fázis.

Wavelength rules_HUN_06.22_VD_BD.indd 22

2020. 11. 23. 14:10:56

KÖZREMŰKÖDŐK

Ha bármi problémád van, keress minket a wavelength.the.
game@gmail.com címen.
Tervezte: Sarah Pavis
Gyártás: Strom Mfg Package
Dizájn: Hvass&Hannibal
Kiadó: Palm Court

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük minden, az alábbiakban felsorolt barátunknak és
játéktesztelőnek: Alan Gerding, Alexa McKay, Alexander Pfister,
Allen Tan, Amy Sebeson, Andrew Kay, Andy Mesa, Asher Vollmer,
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KOOPERATÍV VÁLTOZAT

Wolfgang Warsch, Alex Hague és Justin Vickers játéka.

Chantal Johnson, Charlie Tran, Cher-Wen DeWitt, Cory Margulis,
Dan „Shoe” Hsu, David Carter, Donald Shults, Dwight Haesler,
Edward Soderberg, Edward Uhler, Elaine és Efka a No Pun
Includedtől, Elizabeth Goodspeed, Eric Garneau, Eric Zimmerman,
Fred Benenson, Grace Margulis, Gunther Dastl, James Nathan
Spencer, Jessica Cassady Davis, Josh Stern, Juan Jose Lado, Julian
Steindorfer, Kali Handelman, Karoline Kollmann, Kevin Nguyen,
Kristen Leach, Kurtis Melby, Kyle McKay, Lucas Cosens, Madison
Boan, Markus Slawitscheck, Marnie Thompson, Massimo Zeppetelli,
Matt Lees, Mike Chuck Bretzlaff, Nick Riggle, Niki Shults, NYU
Game Center, Peter Prinz, Rand Lemley, Rebecca Martin, Renee
Hammer, Rikki Tahta, Robert Vinluan, Sarah Pavis, Sean McCoy,
Sebastian Kollmann, SHUX, Stefan Schreibmaier, Tom Dyke, Zach
Gage, Zadie Louise, Martin Vickers.
És HATALMAS köszönet mind a 8674 Kickstarter-támogatónknak:
a játék nem létezne nélkületek!
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NYOMOK ADÁSA: SZABÁLYOK
• Egy gondolatot adjatok át
• Ne találjatok fel dolgokat
• Maradjatok a tárgynál
• Ne használjatok szinonimákat
• Ne használjatok számokat
NYOMOK ADÁSA: JAVASLATOK
• Használjatok 5 vagy kevesebb szót
• Használjatok minél kevesebb jelzőt
• Használjatok tulajdonneveket
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EGY FORDULÓ ÖSSZEFOGLALÁSA
1. A látnok előkészül, és ad egy nyomot:
• takarólap bezárása
• egy kártya húzása és valamelyik oldalának kiválasztása
• a kerék megpörgetése
• a takarólap kinyitása
• nyom adása
• takarólap bezárása.
2. A látnok csapat beszélgetése, a mutató beállítása.
3. A másik csapat jobb/bal tippje.
4. A látnok megmutatja a célpontot.
5. Pontozás.
6. A másik csapat köre (kivéve, ha érvénybe lép
a felzárkóztató szabály).
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