
A tengerek világa
dvd-s társasjáték

Játékszabály
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2 3Felkészülés a játékra

Helyezzük el a táblát és a kártyákat a képen látható 

módon. Minden játékos választ egy színt, és magához 

veszi a megfelelő színű A, B, C kártyákat és búvárt. 

A búvárokat helyezzük el a tábla 1–4-es rajtmezőire 

(a 4-es mezőre kerüljön a leg� atalabb játékos búvárja, 

a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük 

meg a kis kártyákat, és helyezzük azokat egy pakliba 

a tábla közepére. Helyezzük a két lemez egyikét a dvd-

lejátszóba, és válasszuk „A játék megkezdése” opciót.

Felkészülés a játékra

Helyezzük el a táblát és a kártyákat a képen látható a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük Helyezzük el a táblát és a kártyákat a képen látható a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük Helyezzük el a táblát és a kártyákat a képen látható a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük 

meg a kis kártyákat, és helyezzük azokat egy pakliba 

a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük a 3-asra a tőle balra ülő játékosé és így tovább). Keverjük Helyezzük el a táblát és a kártyákat a képen látható Helyezzük el a táblát és a kártyákat a képen látható Helyezzük el a táblát és a kártyákat a képen látható 

módon. Minden játékos választ egy színt, és magához 
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3 Rövid játékszabály
Mindkét dvd-n 200 � lmbejátszás és 400 kérdés talál ható. 

Minden játékfordulóra 2 bejátszás és 4 kérdés jut. A já-

tékosoknak minden � lmbejátszás után válaszolniuk kell 

egy kérdésre, amelyhez három lehetséges választ adtunk 

meg. A helyes válasz 15 másodperc után jelenik meg 

a képernyőn. Nyomjuk meg az ‘Enter/OK’ gombot, és 

a dvd elkezdi lejátszani a következő � lmet. Ezután amikor 

a „Húzz egy kártyát” felirat látható, a játékosok elvesznek 

egy kártyát középről. A negyedik kérdés után a képernyőn 

megjelenik a „Húzz egy kártyát, cserélj és ússz” felirat. 

A játékosok minden forduló végén előrehaladnak (úsznak) 

a búváraikkal. Nyomjuk meg az ‘Enter/OK’ gombot, hogy 

elkezdődjön a következő forduló.

A játék menete
Minden kérdés után három lehetséges válasz látható 

a képernyőn. Ilyenkor minden játékos kiválasztja 

a szerinte megfelelő válasz korongját (A, B, C), és betűvel 

lefelé fordítva lerakja maga elé anélkül, hogy elárulná 

a többieknek, hogy mit választott. Amikor lejárt az idő, 

minden játékos felfordítja a kártyáját. Akik a helyes válasz 

betűjelét választották, elvehetnek középről egy kártyát 

(erre 5 másodperc áll rendelkezésre). A negyedik kérdés 

után belátásuk szerint cserélhetnek a játékosok kártyákat 

egymás között, használhatnak állat- vagy akciókártyát 

és mozoghatnak a búvárral.

Ez a következőképpen történik:

•  A búvárok sorrendje határozza meg, hogy a játékosok 

milyen sorrendben következnek. Az a játékos mozog 

először, aki éppen az utolsó helyen áll [1], majd 

az utolsóelőtti játékos [2] és így tovább.

Ha több búvár egyforma távolságra helyezkedik el 

a céltól (ugyanannak a körcikknek két különböző 

mezőjén állnak), közülük az léphet előbb, akinek 

a bú várja közelebb áll a játéktér széléhez. Ennek megfele-

lően a játék első fordulója után először a tábla 4-es helyén 

álló búvár, majd a 3-as következik és így tovább.

• A cserét csak az éppen aktív játékos kérheti. Cserélni 

nem kötelező.

• Az út mentén látható egy vagy több tengeri állat. 

A búvárunkkal akkor úszhatunk tovább a következő 

szabad helyre, ha van olyan kártyánk (több állat esetén 

kártyakombinációnk), amelyen ugyanezek az állatok 

láthatók. Amikor rajtunk a sor, annyiszor mozgathatjuk 

előre a búvárunkat, ahányszor csak szeretnénk, ha 

megvan(nak) hozzá a megfelelő kártyá(i)nk. Ezt köve-

tően a felhasznált kártyákat helyezzük a pakli aljára 

(lásd az ábrát a következő oldalon!).

• Ha több állat is van együtt, akkor mindegyik állathoz 

kell, hogy legyen nálunk megfelelő kártya.

•  Minden helyen egyszerre csak egy búvár tartózkodhat.

•   Ha egy helyet már elfoglal egy búvár, átléphetjük ezt 
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4 5

a búvárt. Nincs szükségünk az ezen a helyen látható 

kártyákra, csak azokra, amelyek a következő szabad 

helyen láthatók – így gyorsabban haladhatunk előre!

•  Visszafelé viszont nem mozoghatsz!

•  Ha nincsenek nálad a megfelelő kártyák, nem úszhatsz 

tovább. Legközelebb több szerencséd lesz!

•  Amint minden játékos mozgatta (ha tudta) a búvárját, 

indulhat a következő forduló.

Amint a következő forduló negyedik kérdésén is túljutot-

tunk, a játékosok ismét cserélhetnek kártyát és tovább-

úszhatnak. 

A kártyák egy része nem állatot mutat, hanem külön-

leges akciókra tesz képessé:

• Búvárszemüveg – Válassz egy játékost, és húzz tőle 

egy kártyát úgy, hogy nem látod, melyiket veszed el!

• Üres oxigénpalack – Válassz egy játékost, aki 

a következő fordulóban nem úszhat előre!

• Békatalp – Ezzel a kártyával védekezhetsz egy 

búvárszemüveg- vagy oxigénpalack-kártya hatása 

ellen. Mindkét akciókártyát helyezd a pakli aljára!

• Tengeralattjáró – A búvár mozgatásakor egy szaba-

don választott állatot helyettesíthetsz ezzel a lappal.

Miután felhasználtál egy kártyát, helyezd a pakli aljára! 

Nem tarthatsz a kezedben ötnél több kártyát a köröd 

végén.

a búvárt. Nincs szükségünk az ezen a helyen látható a búvárt. Nincs szükségünk az ezen a helyen látható a búvárt. Nincs szükségünk az ezen a helyen látható a búvárt. Nincs szükségünk az ezen a helyen látható a búvárt. Nincs szükségünk az ezen a helyen látható a búvárt. Nincs szükségünk az ezen a helyen látható 
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5 Meglepetésfeladatok
Néha váratlanul felbukkan a dvd-n egy búváresemény, 

amely az elhelyezkedésedtől függően előnyös vagy 

előnytelen hatással lehet rád. Ekkor minden játékosnak 

követnie kell a dvd-n megjelenő utasításokat. Hogy 

a búvárod melyik területen helyezkedik el, az a játék-

tábla közepén lévő körön látható (del� n, teknős, cápa, 

polip vagy bohóchal).

Az első játékos, aki elér a célba – ahol mind az öt tengeri 

állat látható, tehát mind az ötféle állatkártyát be kell 

mutatni ehhez, közülük esetleg akármennyit tengeralatt-

járóval helyettesítve –, megnyeri a játékot.

Jó szórakozást!

Jó tanácsok a távszabályzó 
használatához
A játékot a távszabályzóval irányítjuk. A képernyőn 

megjelenő gombokat a távirányítón található nyilak 

(navigációs gombok) megnyomásával érhetjük el. 

A választásunkat az [OK] vagy [Enter] gomb megnyo-

másával véglegesíthetjük. A [MENU] gombot bármikor 

megnyomhatjuk a játék során. Ekkor a játék megáll, 

és megjelenik a főmenü. A „Prev”  [  ] és „Next” [  ] 

gombok használatát nem ajánljuk, mert a következ-

ményük kiszámíthatatlan. A jelenetek véletlenszerű 

sorrendben követik egymást. 

Bizonyos dvd-lejátszókon a véletlenszerű lejátszásra 

nincs lehetőség a lejátszókon érvényben lévő helytelen 

beállítások miatt. A játék idegen nyelvű honlapján talál-

hatók ezzel kapcsolatban tanácsok, illetve érdeklődni 

lehet a www.gemklub.hu oldalon is. Ha úgy érzed, 

hogy túl gyorsan halad a játék, használd a „Pause” [  ] 

gombot. Ha újra meg akarsz nézni egy bejátszást vagy 

választ, válaszd a távszabályzón a „Vissza” („Back”)  

gombot. Ez a funkció azonban nem elérhető, amikor 

a képernyőn már a „Húzz egy kártyát, cserélj és ússz” 

felirat látható. Amikor vége a játéknak, a [MENU] gomb-

bal a dvd menüje jelenik meg újra. Új játékot indíthatsz.

A dvd megjegyzi, hogy melyik bejátszásokat láttad 

a játék során. Ha mind a 200 bejátszás sorra került, 

automatikusan a dvd végéhez érsz, és a játékot 

a második dvd-vel folytathatod.
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6 7A játékot tervezte: Identity Games
Dizájn: Identity Design
 

©2008, Identity Games International, Rotterdam

A kérdések és válaszok összeállításakor az Identity 
Games a lehető legnagyobb oda� gyeléssel járt el. Sem 
a játék készítői, sem a kiadó nem vonható felelősségre, 
amennyiben ennek ellenére a termékben esetleg 
fellelhető hibák, pontatlanságok következtében bárki 
kárt szenvedne el.

Ezt a terméket és a hanganyagát csak magánszemély 
használhatja. Minden jog fenntartva. A terméket 
a kiadó írásos engedélye nélkül tilos bármilyen 
formában reprodukálni.

A termék vagy részeinek másolása, illetve nyilvános 
bemutatása tilos. A termék nem exportálható vagy 
terjeszthető a szerzői jogok tulajdonosainak írásos 
engedélye nélkül. A termék illetéktelen reprodukciója, 
terjesztése, bemutatása büntetőjogi eljárást vonhat 
maga után.

A Sealife DVD boardgame® kiadója az Identity Games, 
az Ocean Futures Society közreműködésével. A játékban 
láthatő képanyagot az Ocean Futures Society készítette.

©2008, Sealife DVD boardgame®, Identity Games

Az apró tartozékok miatt a játék 3 éves kor alatti 
gyerekeknek nem ajánlott. 
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Jean-Michel Cousteau:
Egy élet a víz bolygójáért

Jean–Michel Cousteau az életét a világ óceánjainak 

felfedezésével töltötte a Calypso és az Alcyone nevű hajók 

fedélzetén. Ő az elismert Jacques Cousteau legidősebb 

� a, az Ocean Futures Society (Az Óceán Jövője Egyesület) 

elnöke. Az egyesületet az életműve folytatására használja, 

nagy hangsúlyt helyezve arra, hogy milyen fontos a mi 

vízzel borított bolygónkon a természet megóvása. 

Jean–Michel több mint 75 elismert � lmet készített. 

Emmy-díja mellett Peabody-díjat, 7 d’Or és 

Cable Ace-díjat nyert.

A tengerek világa dvd-n látható képek és felvételek mind 

az Ocean Futures Society gyűjteményéből származnak, 

és reprezentatív mintát mutatnak Cousteau munkájából.
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Kedves Játékbarátok!

Örömmel olvasnánk a játékkal kapcsolatos kérdéseiteket, megjegyzéseiteket!

Írjatok az alábbi címre: info@gemklub.hu

Kérdések és észrevételek magyarul: www.gemklub.hu vagy www.sealife-jatek.hu

A játékot importálja és forgalmazza: Playgo Hungary Kft. 

www.playgo.hu

©2008, Identity Games International BV, Rotterdam

Heemraadssingel 180 | 3021 DL Rotterdam | The Netherlands

Cikkszám: 068821-0

2010-032  |  HUNGARY  |   ART.NR. 00000


