Hol van a hajóm? Bevezetés

Ahogy beteszed az első érméket a zsebedbe, a
föld hirtelen megmozdul. Végülis Aranyhal
kapitány nem véletlenül rejtette el a kincsét egy
vulkanikus szigeten. Láva hömpölyög a tenger
felé, a sziget vaskos gőzfelhőbe burkolózik.
Mindenki futásnak eredt a felpakolt kinccsel. De ki
tudja, hogyan fogtok visszajutni a hajóra?

Egy párosító játék 2-4 játékos részére
Carlo Bortolinitől.

Milyen kártyák vannak itt? Játékelemek
40 kártya, az alábbi elosztásban:

25 helyszín: A kártyák előlapján 1 állat és 1 táj egyedi
kombinációja látható. 5 különböző állat és 5 különböző táj van. Ezen kártyák hátlapja felhőket ábrázol.

3 vulkán: Ezeknek a kártyáknak
mindkét oldala ugyanazt mutatja.
Minden kártyán egy vulkán látható
1, 3 vagy 7 madárral.

7 kincs: ezen kártyák előlapján 1, 2, 3 vagy
4 rubint ábrázol. Kettő lap 1 rubint, három lap
2 rubint, és egy-egy lap 3 illetve 4 rubint.
A kártyák hátlapján egy kincsesláda látható.

1 játéktérkártya: a kártya előlapja
a játéktér elrendezését mutatja, a
hátulja pedig az
előkészületeket.

4 összefoglaló-kártya: A kártyák
előlapja egy szabály összefoglalót
tartalmaz. A hátlapján a játék haladó
verziójához tartozó, az állatokra vonatkozó különleges szabályok vannak.

(A szabályokat a 4. oldalon találod.)

Hova kerülnek a kártyák? Játéktér elrendezése
Keverjétek meg a 25 helyszínkártyát, és a felhős oldalával
felfelé tegyétek le őket a játéktér közepére egy 5x5-ös
négyzetet (a szigetet) kialakítva. Ezután, anélkül, hogy
felfednétek, vegyétek el a sziget közepéről a kártyát, és
tegyétek vissza a dobozba.

Keverjétek meg a 7 kincskártyát, és képpel lefelé tegyétek le
a paklit a sziget közepére. Ezután véletlenszerű sorrendben
tegyétek a vulkánkártyákat (a játékosok számánál eggyel
kevesebbet) a pakli tetejére.
Adjatok minden játékosnak egy összefoglaló-kártyát.
Ezt tegye mindenki képpel felfelé maga elé. A felesleges
vulkánokat és összefoglaló-kártyákat tegyétek vissza a
dobozba.

Itt láthatjátok a játéktér elrendezését 4 fő esetében. 1 helyszínt vissza kell tenni a dobozba.

Hogyan játsszam a Memoarrr!-t? A játék célja

A körödben fel kell fedned egy helyszínkártyát, és ellenőrizned, hogy kapcsolódik-e az előzőleg felfedett helyszínhez. Két kártya akkor áll kapcsolatban egymással, ha mindkét kártyán ugyanaz az állat, vagy ugyanaz a táj
látható. Amennyiben nem kapcsolódnak egymáshoz, kiestél a fordulóból. Aki a legutolsóként marad a fordulóban, magához vesz egy kincset. Ezután az összes felfedett kártyát vissza kell fordítanotok, majd kezdődhet a
következő forduló. Minden kártya ugyanazon a helyen marad az egész játék alatt. Próbáljatok meg emlékezni
rájuk, hogy több kincset gyűjthessetek, mint a többi játékos.

Mi történik az első forduló előtt? Előkészületek

Titokban nézd meg a sziget feléd eső oldalán a három középső
kártyát, de ne mutasd meg ellenfeleidnek. Minden játékosnak a
sziget különböző oldalát kell választania. Ezután tegyétek vissza
a kártyákat a helyükre a felhős oldalukkal felfelé.
Az a játékos lesz a kezdőjátékos, aki a legutóbb tapasztalt
vulkán- vagy érzelemkitörést.

Hogyan játsszátok a Memoarrr!-t? A játék menete

Minden forduló kezdetén a kezdőjátékos választ 1 helyszínt, amit felfed. A játék addig halad az óramutató
járása szerint, amíg 1 kivételével az összes játékos előtt nem lesz egy vulkán. A vulkán nélkül maradt játékos
nyeri a fordulót, és elveszi a pakli tetején lévő kincskártyát. Ezután tegyétek vissza az összes vulkánkártyát
véletlenszerű sorrendben a megmaradt kincsek tetejére, és az összes helyszínt fordítsátok képpel lefelé, úgy,
hogy a felhős oldaluk legyen felfelé, anélkül, hogy megváltoztatnátok a helyüket. Ezután egy újabb forduló
kezdődik. A 7. forduló után a játék véget ér.
Fontos: soha ne változtassátok meg a helyszínkártyák helyét egy játék alatt.

Mit kell tenned a körödben? A játékos egy köre

Amikor rajtad a sor, fel kell fordítanod egy képpel lefelé néző helyszínt. Ezután meg kell nézned, hogy ez
kapcsolódik-e az utoljára felfedett helyszínhez:

Ha az új helyszínen lévő állat vagy táj megegyezik az utoljára felfedett helyszínen lévő
állattal vagy tájjal, akkor a két helyszín kapcsolódik egymáshoz. Sikeres voltál, és a köröd
véget ér.

Laci felfedett egy pingvin + óceán helyszínt. Most Eszti
köre jön, aki felfed egy pingvin + dzsungel helyszínt. A
helyszínek kapcsolódnak egymáshoz, hiszen mindkettőn
ugyanaz az állatfigura látható. Felfedhetett volna egy
polip + óceán helyszínt is, hogy sikeres legyen a köre,
akkor a táj lett volna a kapocs.

Ha a helyszínek nem kapcsolódnak, mert sem
az állat, sem a táj nem egyezik, akkor kudarcot
vallottál. El kell venned a pakliról a legfelső vulkánt,
és számodra ez a forduló véget ért.

Andi pingvin + óceán helyszínt fed fel. Most Benedek köre jön,
aki egy polip + dzsungel helyszínt fed fel. Kudarcot vall, mert
olyan helyszínt fedett fel, amiről sem az állat, sem a táj nem
egyezik meg az utoljára felfedett helyszínnel. Ezért felhúzza a
legfelső vulkánt, és a forduló hátra lévő részéből kimarad.

Fontos: Az aktuális helyszínt mindig a legutóbb felfedezett helyszínnel hasonlítsd össze, függetlenül
attól, hogy a legutóbb felfedett helyszín sikeresen kapcsolódott-e vagy sem.
Fontos: Előfordulhat amikor te vagy soron, hogy tudod nincs már olyan helyszín, aminek a felfedésével
kapcsolódhatnál az előző helyszínhez. Ettől még fel kell fedned 1 helyszínt. Ez szándékosan van így a
játékban. Tervezd meg gondosan a következő fordulód, hogy elkerüld ezt a problémát.

Milyen különleges eseteket kell figyelembe venni? Kivételek

1. kivétel: Az első fordulóban a kezdőjátékos nem fedhet fel a sziget oldalainak
3 középső helyszíneiből, azokból amit Ő, vagy ellenfelei titokban megnéztek.
2. kivétel: A kezdőjátékos minden forduló első körében automatikusan sikeres lesz, mivel nincs helyszín, amihez kapcsolódhatna a
felfedett kártyája.
3. kivétel: Amikor sorra kerülsz, és már mind a 24 helyszín felfedésre került, akkor automatikusan vulkánt kell
húznod.

Mi a vulkánok szerepe? A következő forduló

Amikor a következő játékos sorra kerül, a korábban leírtak szerint
cselekszik, ameddig nincs vulkánkártyája. A játékosok többször is
sorra kerülhetnek egy fordulóban. Azok a játékosok, akiknek már
van vulkánkártyájuk, az adott forduló további részéből kimaradnak.
A következő játékos az óramutató járása szerint
Benedek lenne, de mivel van vulkánkártyája, kimarad,
és az őt követő játékos következik (Laci).

Ki kapja a kincset? A forduló vége

Ha nincs több elérhető vulkán a játékos köre kezdetén,
akkor a forduló azonnal véget ér. Ilyenkor 1 játékos kivételével mindenki előtt van egy vulkán.
A vulkán nélküli játékos felhúzza a legfelső kincskártyát a
pakliból, és anélkül, hogy megnézné, képpel lefelé maga
elé teszi.
Amennyiben ez a 7., azaz az utolsó forduló volt, akkor a
játék véget ér. Egyébként készítsétek elő a játékteret a
következő fordulóra.
Eszti kivételével minden játékos előtt van egy vulkánkártya. Ahogy rá kerül a sor,
magához veszi a legfelső kincskártyát, és a forduló véget ér.

Mi történik a szigeten található helyszínekkel? Új forduló

A forduló végén az összes felfedett helyszínt fordítsátok képpel lefelé, azaz a felhős oldalával felfelé.
Fontos: soha ne változtassátok meg egyik helyszínkártya helyét sem a játék alatt.

Ki lesz a következő kezdőjátékos? Madarak és vulkánok

Az a játékos lesz az új kezdőjátékos, akinek a vulkánja felett több madár repked, és ő kezdi a következő
fordulót 1 helyszín felfedésével. Az összes játékos, akinek van vulkánja, adja azt vissza, és véletlenszerű
sorrendben tegyétek a pakli tetejére őket.
Andi visszateszi a 7 madaras vulkánt a paklira. Ő lesz az új kezdőjátékos, ő fogja kezdeni a következő fordulót.

Mikor győzök? A játék vége

A 7. forduló végén az utolsó kincs is gazdára talál, és a játék azonnal véget ér. Ezután fedjétek fel a játék
során gyűjtött kincseiteket, és számoljátok össze a rajtuk látható rubinokat. A legtöbb rubint gyűjtő játékos
győz. Egyenlőség esetén az dönt, melyik játékos gyűjtött a döntetlenre állók közül több kincskártyát. Ha még
mindig döntetlen, akkor a legtöbb rubint tartalmazó kártya tulajdonosa a győztes.

Esztinek 2 kincse van, mindegyiken 2 rubin látható. Lacinak 1 kincse van 4 rubinnal. Andinak 2 kincse van 1-1 rubinnal, és 1 kincse 2
rubinnal. Benedeknek 1 kincse van 3 rubinnal. Andi nyeri a játékot, mert bár ugyanannyi rubint gyűjtött, mint Eszti és Laci, de neki több
kincskártyája van.

Miért csak 1 rubinom van? A sorbarendezett pakli

Ha csökkenteni szeretnétek a szerencse szerepét, akkor a játék kezdetén
elrendezhetitek a kincspaklit, ahelyett, hogy azt véletlenszerűen alakítanátok ki. Tegyétek alulra a 4 rubinos kincskártyát, majd rá a 3 rubinost,
ezután a 3 darab 2 rubinos kártyát, és végül tegyétek a tetejére a 2 darab
1 rubinos kártyát. Ezután a szokásos módon, véletlenszerű sorrendben
tegyétek a pakli tetejére a vulkánkártyákat (1-gyel kevesebbet, mint a
játékosok száma).

Még mindig nem vagytok biztosak a játék menetében? Egy példa forduló
Laci a kezdőjátékos. Felfed egy pingvin + láva helyszínt (1). Eszti egy olyan helyszínt fordít
fel, amit megnézett a játék kezdetén, mert tudja, hogy azon van egy pingvin (2).
Andi szerencsét próbál, de sem az állat (rák), sem a táj (dzsungel) nem egyezik Eszti
felfedett helyszínével. Ezért Andinak el kell vennie a legfelső vulkánt, és ezzel kiesett a
fordulóból (3).
Most Benedek jön. Egy polip + dzsungel helyszínt fed fel (4). Ez kapcsolódik,
mert Andi felfedett helyszínén is dzsungel volt. Most ismét Laci következik,
aki egy teknős + óceán helyszínt fordít fel, ami nem kapcsolódik Benedek
helyszínéhez. Elvesz egy vulkánt, és kiesik a fordulóból (5). Eszti a következő,
aki sikeresen egy teknősös helyszínt (6) fordít fel.
Andi következne a fordulóban, de előtte ott egy vulkán, ezért kimarad.
Benedek úgy véli, tudja, hol találhat egy másik teknőst, de helyette egy
rozmár + virág helyszínt fordít fel. Elveszi az utolsó vulkánt, és kiesik
a fordulóból (7). Mivel nincs több vulkán a pakliban, Eszti nyeri a
fordulót. Elveszi a felső kincset a pakliról, és anélkül, hogy megnézné,
maga elé teszi (8).
Mivel Laci vette el a legtöbb madárral rendelkező vulkánt, ő lesz
a következő forduló kezdőjátékosa. Először az összes felfedett
helyszínt vissza kell fordítani a felhős oldalára, a vulkánokat pedig
véletlenszerű sorrendben vissza kell tenni a pakli tetejére, és ezután kezdődhet
a következő forduló.

Mikor használjuk a haladó szabályokat? Haladó szabályok

Ha egy játék alatt többször is mind a 24 helyszínt felfeditek, javasoljuk, hogy
kezdjétek el a haladó szabályokat használni. Így taktikailag nehezebbé válik
a játék, és az új lehetőségek több izgalmat tartogatnak.

Mi változik a haladó játékban? Képességek

Ha a körödben sikeresen kapcsolatot létesítesz (és csak ilyenkor!), akkor aktiválnod kell az éppen felfedett helyszínen lévő állat képességét.
Laci sikerrel jár egy rák helyszín felfedésével, ezért használnia kell a rák képességét.

Pingvin – Titokban nézd meg valamelyik nem felfedett lapkát, és anélkül,
hogy azt bárkinek megmutatnád, tedd vissza a helyére.

Laci sikerrel jár egy pingvin felfedésével. Választ egy még nem felfordított helyszínt és titokban
megnézi. Most játékostársainál többet tud, és felkészültebb lesz a következő fordulókban.

Polip – Cseréld ki a polipot egy vízszintesen vagy függőlegesen (nem átlósan)
szomszédos helyszínnel. Nem számít, hogy a helyszín felfedett vagy nem felfedett. Fontos: Ilyenkor a sziget helyszíneinek elhelyezkedését cseréled fel.
Eszti miután sikerrel járt egy polip felfedésével, kicseréli azt egy mellette lévő helyszínnel.
Úgy dönt, hogy azzal a helyszínnel cseréli ki, amit Andi a játék kezdetén titokban megnézett.

Rozmár – Érints meg egy helyszínt, amit nem akarsz, hogy felfedésre kerüljön. A következő játékos nem választhatja ezt a lapot, amikor sorra kerül.
Nem aktiválhatod ezt a képességet, ha már csak egy lap van a szigeten
felfedetlenül.

Benedek sikerrel járt egy rozmár felfedésével. Tudja, hol van egy olyan helyszín, ami ehhez a
kártyához kapcsolódik, és megtiltja Lacinak, hogy azt válassza. Lacinak így most szerencséjét kell
bevetnie, hogy találjon egy kapcsolódó helyszínt a még fel nem fedettek közt.

Rák – A játékosnak azonnal végre kell hajtania még egy kört egy helyszín
felfedésével. Ha még egy rákot fed fel sikeresen, akkor még egy kört végre
kell hajtania, és így tovább.

A rák sikeres felfedése lehet áldás, de lehet átok is. Mivel Andi tudja, hol találhat kapcsolódó lapot,
így fel tudja használni a rák képességét arra, hogy felfedje ezt a helyszínt, ezzel korlátozva ellenfelei
lehetőségeit.

Teknős – Semmi sem történik.

Miután Laci sikerrel járt egy teknős felfedésével, a kört a következő játékos folytatja.
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