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J á t é k s z a b á ly

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
Az első játék előtt le kell választani a sablonról a zsetonokat és a játékos jelölőket.
Figyelem! A játék során minden fajtából 1–1 játékos jelölőt használunk fel, de a sablonon
egy tartaléksorozatot, és minden színből 2–2 tartalék rákzsetont is elhelyeztünk.

TÁRSASJÁTÉK 2–4 FŐ RÉSZÉRE
JÁTÉKIDŐ KB. 30 PERC
7 ÉVEN FELÜLIEKNEK

A játékosok a táblát az asztalra teszik, és maguk elé raknak 1–1 hajó-paravánt, úgy, hogy
a hozzá tartozó rakpart mindenki számára látható legyen. Minden hajó vitorlázatán egy
jel található. A játékosok a hajójuk mellett elhelyezik a játékos jelölőket, és a 0 mezőhöz
teszik a rák értékjelölőket. A játékosok számától függően az alábbiak szerint kell kijelölni
a játékban résztvevő rákok (zsetonok és figurák) számát:

A JÁTÉK ELEMEI:

–– tábla

–– 120 rákzseton (24–24 darab mind
az 5 színből)
–– 4 hajó-paraván
–– 15 műanyag rákfigura (3–3 mind
az 5 színből)

A játékot testvéreimnek, Ilonának, Kasiának és
Mariolának ajánlom:
Adam Kałuża

–– rákzsák
–– 4 játékos jelölő
–– 5 rák értékjelölő (az 5 rákszínben)
–– játékszabály

A JÁTÉK CÉLJA:

A leggazdagabb zsákmányt szerző játékos győz. A játékosok számára a különböző színű
rákok értéke attól függ, hogy a rakpartjukon milyen szorzót rendeltek az adott színhez.
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– Két játékos esetén a rákzsákba 80 rákzseton kerül (20db – 4 szín), a többi zsetont
félretesszük, nem vesznek részt a játékban. A tábla mellé 12 rákfigurát helyezünk
(3–3 kell minden, a zsákba helyezett színből), a maradék 3 figura nem vesz részt
a játékban. A játszma a tábla középső, világosabb részén zajlik.
– Három játékos esetén minden rákzseton (120) a zsákba kerül és az összes rákfigurát
kitesszük a tábla mellé.
– Négy játékos esetén minden rákzseton (120) a zsákba kerül, és a tábla mellé 10
rákfigurát teszünk (2–2 kell minden színből), a többi rákfigura
nem vesz részt a játékban.
A játékosok 6–6 zsetont húznak a rákzsákból, és úgy teszik le
maguk elé, hogy hajójuk vitorlája paravánként eltakarja a többi
játékos elől azokat.
A játékot a legfiatalabb játékos kezdi.
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A JÁTÉK MENETE
Lépések
rákzsetonok (120)

Kulcs a ráktelepekért
kapható pontok
kiszámításához.
mínuszpontok

KRABY plansza 00115/5

rák értékjelölő (5)

A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban követik egymást, és minden
körben egy vagy két lépést tehetnek:
– Léphetnek egy rákzsetonnal (kötelező).
– Elhelyezhetnek egy rákfigurát a hajóhoz tartozó rakpart 3 négyzetének egyikén (nem
kötelező).

A rák lépése (kötelező)
A játékos a hajó-paraván mögé rejtett rákzsetonjai közül egy tetszőleges színűt a táblára
helyez. A rákzsetonokat a tábla bármelyik oldaláról el lehet indítani.

sziget

játékos jelölő (4)

KRABY plansza 00115/5

KRABY plansza 00115/5

rakpart

Ha csak két játékos
játszik, ezek a mezők
nem vesznek részt a
játékban.

pontozósáv

rákfigurák (15)

4

hajó-paraván (4)

1. ábra. A játék elemei

2. ábra. A táblára
mind a négy irányból
fel lehet jutni
A rákzseton csak egyenes irányban mozgatható, nem fordulhat be, nem mászhat le
a tábláról. Ha akadályhoz ér (a szigethez vagy egy másik zsetonhoz), meg kell állnia
előtte, nem lépheti át.
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Az alábbiakban néhány lehetséges lépés látható:

A

B

C

A
B
4. ábra.
Szabálytalan lépések

D

E

F
3. ábra. Példák a lépésekre

A rózsaszín rák (3/A ábra) addig „megy”, amíg megállásra nem kényszeríti a sziget (3/B
ábra). A kék rák nem tud a táblára lépni, mert nincs akadály, ahol megkapaszkodhatna.
A rózsaszín rák (3/E ábra) előremegy, amíg meg nem állítja egy narancssárga rák (3/F
ábra). Ha egy lépés következtében lyuk vagy olyan terület keletkezik, ahová nem lehet
belépni, akkor ez szabálytalan lépésnek számít, vissza kell vonni, és egy szabályos lépést
tenni.
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A fenti ábrán a pirossal bekarikázott sárga rák szabálytalan lépést hajtott végre. Ennek
következtében létrejönne egy olyan mező (A-val jelölve), ahová nem léphet másik rák.
A szintén piros karikával jelölt zöld rák is szabálytalan lépést hajtott végre, mert egy
(B-vel jelölt) elzárt mező (lyuk) jönne létre.
A lépések során azonos színű rákokból álló telepek jönnek létre – a játékosok
arra törekszenek, hogy számukra a legkedvezőbb módon segítsék ezt, más telepek
gyarapodását pedig akadályozzák. Az egymás mellé kerülő, azonos színű zsetonok csak
akkor alkotnak ráktelepet, ha a rákok rajtuk nem ollójuknál, hanem oldalukkal
kapcsolódnak össze. Az egyedül maradó rák mínusz 1 pontot, 2 rák 0 pontot, 3 rák
1 pontot, 4 rák 3 pontot, 5 vagy több rák 5 pontot ér.
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Az adott
ráktelep
értéke a
játszma
végén

1 rák

2 rák
(azonos színű)

3 rák
(azonos színű)

4 rák
(azonos színű)

5 vagy több
rák
(azonos színű)

–1

0

1

3
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A rákzseton elhelyezése után a játékos újabbat húz – így ismét 6 zsetonja lesz
a paraván mögött.

A rák elhelyezése a rakparton (nem kötelező lépés)
Paraván (vitorla)

A játékos, ha letett egy rákzsetont a táblára, a tábla mellett levő rákfigurák közül egyet
a paraván-hajójához tartozó rakpart valamelyik négyzetére helyezhet. Egy rakparton egyegy színből csak egy rákfigura helyezhető el, és nem lehet ugyanolyan értékű négyzeten,
mint egy másik játékos rakpartján. Vagyis ha az A játékos rózsaszín rákfigurája x3
négyzeten van, akkor a B játékos rózsaszín rákfigurát csak x2 vagy x1 négyzetre tehet.
A játszma végén az határozza meg, hogy mennyi pontot kap a zsákmányáért az adott hajó
tulajdonosa, hogy rakpartja melyik négyzetére milyen színű rákot tett (a játékszabály
további részében részletes pontozási táblázat található).
Egy körben a játékosok csak egy rákot helyezhetnek el a rakparton, és ezt legkésőbb
az utolsó lépésüket követően tehetik meg. Ha a játszma során a játékos nem helyez el egy,
két, vagy három rákot a rakpartján, már nem pótolhatja a játszma befejezése után.
Ha négyen vesznek részt a játékban, akkor egy játékos maximum két rákfigurát tehet
le a rakpartra. A játékosok szabadon eldönthetik, hogy milyen színű figurákat tesznek
a rakpartjukra.

A JÁTÉK BEFEJEZÉSE

A játék akkor ér véget, ha az összes rákzseton felkerült a táblára. Ekkor kell összeszámolni
a pontokat.
Felülnézet

Rákok
A játék végén össze kell adni valamennyi színű rákfajta pontjait, először a
narancssárgákat, aztán a zöldeket, kékeket, sárgákat, végül a rózsaszínűeket. Az egyes
rákfajták által gyűjtött valamennyi plusz- és mínuszpontot összesíteni kell.

Elölnézet

5. ábra. Hajó-paraván
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Pontozás

Rakpart
A rákfigurák helye

Például a következő táblán (5. ábra) a narancssárga rákok a következő pontokat
gyűjtötték (a bal felső saroktól a jobb alsó felé haladva):
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1 rák
1 rák
4 rák
6 rák
2 rák

=
=
=
=
=

-1
-1
3
5
0

1 rák
1 rák
4 rák
3 rák
1 rák

=
=
=
=
=

5. ábra. Példa a játszma lehetséges
befejezésére és a pontozásra

-1
-1
3
1
-1
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A narancssárga rákok összesen 7 pontot szereztek.
Az egyes színek a következő pontokat szerezték:
= 7 pontot
= 9 pontot
= 10 pontot
= 16 pontot
= -3 pontot
A pontozást a pontozósávban elhelyezett rák értékjelölőkkel jelöltük.
Játékosok
Ezt követően a játékosok összeszámlálják a rakpartjukon található rákrakományért
kapható pontokat.
Az alábbiak szerint:

Az győz, aki a legtöbb pontot szerzi, az alábbi példában a
az a nyertes, aki a legtöbb pontot szerzi egy fajtából.
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. játékos. Visszavágó esetén

KRABY plansza 00115/5
KRABY plansza 00115/5

= 2x
+ 3x
= 14 + 27 = 41 pont
= 2x
+ 3x
= 18 + 30 = 48 pont
= 2x
+ 3x
= -6 + 48 = 42 pont
= 2x
+ 3x
= 32 + 21 = 53 pont
A játékosok a pontozósávon a játékos jelölőkkel jelölik az elért pontjaikat.
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Kedves Vásárlónk!
Játékainkat mindig gondosan állítjuk össze, de ha mégis hiányozna
valami (amiért előre elnézést kérünk), kérjük, küldje vissza kitöltve ezt
a reklamációs szelvényt címünkre: GRANNA, ul. Księcia Ziemowita
47. PL-03-788 Warszawa, Lengyelország.
Kék Kobra Kft, Gyáli út 31/b. H-1097 Budapest. Tel. 280 44 56
A vásárlás helye:
A vásárlás ideje:
Hiányzó elemek:
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03115/3

A vásárló neve, címe:

