Minden földi jó!

2–6 játékos részére, 10 éves kortól
Vajon milyen hosszú a Golden Gate híd? És mikor volt dél-afrikai elnök
Nelson Mandela? Milyen magasan karcolja a felhőket a legmagasabb templomtorony
és milyen mély a legmélyebb tenger?
A Terrában a játékosok ilyen és ehhez hasonló kérdések sorával találkoznak sokszínű
bolygónk kapcsán. Ám aki felfedezőútra indul, azt meglepetések érhetik. Végtére is,
senki sem tudhat mindent a természet csodáiról, elsüllyedt kincsekről, az állat- és
növényvilág rekordjairól, az építészet mesterműveiről és efféle témákról, ezért pontokat lehet szerezni már azzal is, ha csak nagyjából tudod megbecsülni a vála-szokat.
De légy óvatos! Ha csak vakon tippelgetsz, és túl sokat kockáztatsz, könnyen
elveszítheted a játékot!

Szélrózsa

A doboz tartalma

		1 játéktábla
150 Terra-kártya négy nehézségi szinten
		 1 kártyatartó doboz
36 tippkocka hat különböző színben

Keret

A Terra-kártyáknak négy nehézségi szintje van
– ezek a kártyák keretének színe alapján
különböztethetőek meg:
Sárgák: a kezdőknek
Zöldek: a lelkes utazóknak
Kékek: a világjáróknak
Pirosak: a felfedezőknek
A kék és a zöld keretű kártyákon található szélrózsa
a világtérkép meghatározott negyedét jelöli.

Kártyatartó Terrakártyákkal

A játékosok tippkockái

Világtérkép szárazföldi
és tengeri területekkel
Szélrózsa
mind a négy
sarokban

Játéktábla

Pontozási információk
Pontozósáv

Sávok az év, hosszúság/
távolság és mennyiség
megtippelésére

A játékosok
tippkockái

Elokészületek

A játéktáblát tegyétek az asztal közepére. Minden játékos választ egy színt, és magához
veszi ebben a színben a 6 tippkockát, amelyek közül egyet a pálya szélén futó pontozósáv 1-es számú mezője mellé tesz.
A Terra-kártyákat tegyétek a kártyatartó dobozba. A dobozt érdemes telerakni kártyákkal, noha egy játék során csak korlátozott számú lapra lesz szükség.
Tanács: A kártyákat az első játék előtt ne keverjétek össze – egyszerűen csak tegyétek
a kártyatartó dobozba őket úgy, hogy a sárga keretes oldaluk látszódjon kifelé.
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A Terra-kártyák
A kártya felső része tartalmazza azt az információt, amit
a játékosok láthatnak a tippkockáik lerakása előtt:
1 Téma – Minden témához 3 feladvány tartozik.
A soron lévő játékos döntheti el, hogy mennyi és milyen
feladványt próbál megoldani.
2 Kép – A témát ábrázoló fotó, amely akár több-kevesebb 		
segítséget is nyújthat a feladványok megoldása során.
Vigyázat! A kép nem minden esetben ábrázolja pontosan 		
a témát.
3 Első feladvány – Azoknak a területeknek a száma,
amelyeken a kártyán jelzett téma megtalálható.
4 Második és harmadik feladvány – Mennyiségek,
amelyeket meg kell tippelni. Ezt a játéktáblán látható
3 sáv közül 2-n lehet megtenni. Ezek színe a következőket
jelenti:

1
2
3
4

Zöld felirat:
az éveket mutató skálára utal
Kék felirat:
a hosszúságot/távolságot mutató skálára utal
Narancs felirat: a számot, mennyiséget mutató skálára utal
A fenti információkat a játékosok akkor is láthatják, amikor a kártya
a dobozban van.
A kártyák alsó részén láthatók a megoldások, valamint néhány
információ a feladvánnyal kapcsolatban.
5 Az első feladvány megoldása – Azon területeknek a
felsorolása, amelyeken a kártyán jelzett téma megtalálható.
6 Segítség az első feladvány megoldásához – Világtérkép,
hogy a megfelelő területek könnyen megtalálhatók legyenek.
7 A második és harmadik feladvány megoldása – A kért
adatok becsült számértéke.
8 Információ – További tudnivalók a kártyán jelzett témáról.
Miközben a játékosok elhelyezik a tippkockáikat, a kártya alsó
fele nem látszik. A megoldások csak akkor látszanak, amikor
a kártyát kivesszük a dobozból az értékeléshez.

5
7

6
8
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A játék célja

A játékosok minden fordulóban megtippelik az éppen sorra kerülő Terra-kártyán szereplő
feladvány lelőhelyét és adatait. A játékosok üléssorrendben, egyesével, felváltva helyezik el
a tippkockáikat a térképre és a játéktábla megfelelő tippsávjaira. A forduló végén a játékosok pontot kapnak a helyes tippekért és a közeli becslésekért, míg a rossz tippekre használt
tippkockákat elvesztik. A játék győztese az lesz, aki a végére a legtöbb győzelmi pontot
gyűjti össze.

A játék menete

Az első néhány játék során javasoljuk, hogy a legkönnyebb (sárga keretes) kártyákkal
játsszatok. A nehezebb (zöld, kék és piros keretes) kártyákat csak később vegyétek elő,
és megkeverés nélkül, külön paklikban használjátok őket. De lehetőség van arra is, hogy
a kártyákat bármiféle kombinációban összekeverve játsszatok.
Egy játszma során minden játékos ugyanannyiszor legyen kezdőjátékos. A játék kezdete
előtt döntsétek el, mennyi kártyát szeretnétek használni.
Javaslat: 2 játékos esetén fejenként 4 kártya – a játék 8 forduló után ér véget
3 játékos esetén fejenként 3 kártya – a játék 9 forduló után ér véget
4 játékos esetén fejenként 2 kártya – a játék 8 forduló után ér véget
5 vagy 6 játékos esetén fejenként 1 kártya – a játék 5 vagy 6 forduló után ér
véget
Egy játék több fordulóból áll. Minden forduló a következő részekre oszlik:
1. Tippkockák elhelyezése
2. Kiértékelés
3. A kezdőjátékos cseréje

1. A tippkockák elhelyezése

A kezdőjátékos magához veszi a kártyatartó dobozt, és hangosan felolvassa az elöl
lévő kártyán látható témát és feladványokat. Bármelyik játékos megnézheti az aktuális
feladványt a dobozban, de a kártyát nem szabad kihúzni a dobozból. Mindenki gondolja
át, hogy hova szeretne tippkockát tenni. A kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató
járásával megegyező irányba haladva minden játékosnak a táblára kell tennie egy tippkockáját. A kockákat vagy a világtérkép egy üres területére, vagy valamelyik tippsáv
üres mezőjére lehet csak letenni (azok a mezők számítanak üresnek, amelyeken nincs
tippkocka).

A tippkocka világtérképre helyezése
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A tippkockát leteheted a világtérkép egy szárazföldi vagy tengeri területére, amennyiben
az adott területen még nincs tippkocka (sem saját, sem más játékosé).
A tengeri területek neve be van keretezve.
Figyelem! A tengeri területek nem csak a tengert, hanem az ott található szigeteket is
magukba foglalják (pl. Új-Fundland az Atlanti-, míg Sri Lanka az Indiai-óceán északi
részéhez tartozik), hacsak a sziget nincs külön megjelölve névvel mint önálló szárazföldi
terület (pl. Japán vagy Új-Zéland).

Példák: a nyugati partvidék, a Szikláshegység, a keleti partvidék, a déli
államok és Közép-Amerika szárazföldi
területek.
A Karib-tenger egy tengeri terület,
amely magába foglalja az ott található
szigeteket is.

Példa egy tippkocka elhelyezésére:
A piros játékos el akarja helyezni egy tippkockáját
a térségben. Mivel a déli államok, Közép-Amerika és
a Sziklás-hegység már foglalt, a piros ezekre
a területekre nem teheti le a tippkockáját.

Figyelem: a táblán látható területek a világ különböző régióit jelölik, és nem
feltétlenül esnek egybe a valós országhatárokkal. Így előfordulhat, hogy a nagyobb
országok több területből állnak, pl. az Egyesült Államok (és benne Hawaii) vagy
Oroszország (melynek részei a Jeges-tenger nagyobb szigetei vagy a Csendesóceán északnyugati része). Arra is van példa, hogy egy terület több kisebb országot foglal magába (részben vagy egészben), ilyen például Közép-Amerika vagy
a Száhel övezet.
A szélrózsa (ezt a részt átugorhatjátok, ha nem használtok zöld vagy kék
keretes kártyákat)
A világtérképet két vonal osztja négy negyedre. Minden negyed egy
szélrózsával van megjelölve. A zöld és kék keretes kártyákon szintén látható ez
a szélrózsa, amely közelítő segítséget ad arról, hogy hol találhatók a kérdéses
területek a térképen.

Példa: a világtérkép bal felső része
A kártyán látható szélrózsa azt mutatja, hogy a teleszkóp a térkép északnyugati,
vagyis bal felső részében található.
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Ha a feladvánnyal kapcsolatos területek közül egy vagy több átnyúlik egy
elválasztó vonalon, akkor a szélrózsa arra a területre fog utalni, ahol a feladványban megjelölt dolog pontosan található (ha ez meghatározható).
Egyéb esetben azt a negyedet fogja mutatni, ahol az elfoglalt területek
nagyobbik része található. A Brit-szigetek vagy Ibéria esetén például egyes
feladványoknál az északnyugati, míg másoknál az északkeleti negyedben
találjuk a megoldást, a feladványtól függően.

A tippkocka tippsávra helyezése

A tippkockát leteheted a tippsáv egy mezőjére (két vonal közé), amennyiben az adott
mezőn még nincs kocka (sem a tied, sem más játékosé).
Megjegyzés: a táblán három sáv látható, mindegyik más típusú adatok tippelésére
való. Minden kártya kettő sávon szereplő értékekre kérdez rá.
Évskála – Itt tippelhetők meg időpontok és időszakok (év vagy akár évszázad).
Hosszúság/távolság skála – itt tippelhetők meg hosszúságok, magasságok vagy
távolságok (centiméterben, méterben vagy kilométerben).
Számskála – itt tippelhetők meg az egyéb adatok, mint például terület (m2/km2),
térfogat (m3/km3), hőmérséklet (°C), százalék (%), óra (h), liter (l), tonna (t), illetve
valaminek a mennyisége vagy években kifejezett kora.
A számokra, évszámokra vonatkozó feladványok
esetében a mértékegységet gyakran jelöltük.
Miután minden játékos letette egy tippkockáját,
a kezdőjátékostól kezdve és sorban haladva
mindenki leteheti egy-egy újabb kockáját vagy
passzolhat, egészen addig, amíg mindenki nem
passzol.

További tippkockák elhelyezése

A soron lévő játékos leteheti egy újabb tippkockáját a térkép egy szabad területére,
vagy valamelyik tippsáv egy szabad mezőjére. Egy adott fordulóban egy játékosnak akár több kockája is lehet ugyanazon a tippsávon (természetesen csak a sáv
különböző mezőin), és több különböző területre is helyezhető tippkocka.

Passzolás

Ha nem akarsz vagy nem tudsz már további tippkockákat letenni, passzolhatsz.
Passzolás után ebben a fordulóban már nem tehetsz le több tippkockát. Amikor már
minden játékos passzolt, akkor kezdődhet a forduló második fázisa: a kiértékelés.

6

2. Kiértékelés

Húzzátok ki a Terra-kártyát a dobozból. Először a feladványhoz kapcsolódó területeket
értékeljétek ki, majd a tippsávokat. Minden egyes tippkocka pontosan egyszer számít
az értékelés során: a pontos tippek 7, míg a szomszédos tippkockák 3 pontot érnek.
Így például egy pontos területre tett kockáért jár a 7 pont, de ha szomszédos egy szintén pontos megoldásnak számító területtel, a 3 pont már nem jár érte.

A területek kiértékelése

Minden pontos (a megoldások között szereplő) területre tett tippkocka 7 pontot ér.
A pontos területekkel szomszédos területekre került kockák 3 pontot érnek. A megszerzett pontoknak megfelelően lépjetek azonnal előre a pontozósávon.
Példa a területek értékelésére: A „Gízai piramisok” kártyának csak egy pontos megoldása
van: Kelet-Szahara. Kelet-Szaharával 5 terület
szomszédos (4 szárazföldi és 1 tengeri terület).
A fehér játékos 7 pontot szerez, a kék 6 pontot
(2 szomszédos területért), a sárga pedig egyet
sem, mivel a Közel-Kelet nem szomszédos KeletSzaharával.

Szomszédos területek: két terület akkor tekintendő szomszédosnak, ha van közös
határvonaluk, vagy érintik egymást (akár tengeri, akár szárazföldi területként).
A területek kiértékelése után a tippsávok kiértékelése következik.

A tippsávok kiértékelése

Ahogy a területek kiértékelésekor, úgy itt is pontok járnak a pontos találatokért és az
alig eltévesztett válaszokért egyaránt. 7 pont jár minden olyan tippkockáért, amellyel
pontosan eltaláltuk a megoldást, és 3 pont minden olyanért, amely egy pontos találattal szomszédos mezőre került.

Példa a tippsávok értékelésére: mivel a pontos válasz „1950”,
ezért mind a tőle balra, mind a tőle jobbra lévő mező pontos
találatnak számít. Ha a válasz az 50-es évek vagy 1952 lenne,
akkor csak a jobb oldali mező lenne pontos találat, a bal oldali
csak szomszédos mezőnek számítana. Ebben a példában a fehér
és a kék játékos 7-7 pontot, míg a piros 3 pontot szerez.
A szerzett pontoknak megfelelően a játékosok azonnal
előrelépnek a pontozósávon.
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Rossz helyre letett tippkockák

A játékosok mindazokat a tippkockáikat visszakapják a készletükbe, amelyekkel pontot szereztek. A többi, rosszul elhelyezett tippkockát a játékosok nem kapják vissza,
ezeket a tábla mellé kell tenni, tartalékba. Ezeket a játékosok csak később kapják
vissza.

3. A kezdőjátékos cseréje

A forduló végén az eddigi kezdőjátékos átadja a kártyatartó dobozt a bal oldali
szomszédjának. Ő lesz a következő kezdőjátékos. Minden játékos visszakapja egy
tippkockáját a tábla melletti tartalékból, ha van ott kockája.
Ha valakinek 3-nál kevesebb tippkockája maradt a készletében, akkor annyit kap
vissza, hogy a következő fordulóra ismét 3 kockája legyen.

A játék vége

A játék akkor ér véget, ha a játékosok lejátszottak annyi fordulót, amennyiben
a játék elején megegyeztek. Az a játékos, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte
össze, megnyeri a játékot. Pontegyenlőség esetén az érintett játékosok osztoznak
a győzelmen.
Megjegyzés: a Terra-kártyák adatai számos internetes forrásból és szakkönyvből származnak.
Az egyes adatok a forrásoktól függően kisebb vagy nagyobb mértékben eltérhetnek. Ezekben az esetekben
a kártyákon a különböző források adatainak átlaga szerepel. Más esetekben az egyes adatok idővel változhatnak, a rekordok pedig megdőlhetnek. Ahol csak lehetett, a 2013-as és 2014-es friss adatokat vettük
alapul. Ahol a feladvány valaminek a felfedezésére vonatkozik, ott minden esetben az európai felfedezést
tekintjük alapnak. Amennyiben valamilyen rekordra vonatkozik a feladvány (pl. legmagasabb, leghosszabb
stb.), akkor az az egész világra érvényes, kivéve, ha a feladványban kifejezetten másként szerepel (pl. „Ázsia
legnagyobb …-ja”).
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