
Katt? Mi az a katt?

A katt a közkeletű megnevezése annak
a szemaforjellegű kommunikációs esz-
köznek, amellyel a leggyorsabban to-
vábbíthatók az üzenetek Korongvilág
földjén.

   A KATT TÖRTÉNELME

A katt, Robert Dearheart találmánya,
Korongvilág első igazi kommunikációs
rendszere. A szemaforok elvén műkö-
dő magas toronyban a kezelők rendkí-
vül gyorsan továbbítják az üzeneteket.
A tornyok általában húszmérföldnyire
vannak egymástól, a kezelők távcsövön 
keresztül figyelik az adást. A feltaláló
megalapította a Nagy Tönk Szemafor
Társaságot, és tornyokkal kötötte ösz-
sze a Sto-síkságot a Kostetővel, a 
Névtelen Kontinenst Genuvával. Utóbb,
egy kissé törvénytelen és meglehetősen
ellenséges felvásárlás következében a
társaság új konzorcium kezébe került, 
amelyet a könyörtelen befektető,
Reacher Gilt vezetett; az ő idejétől 
egyértelműen a katt lett Korongvilág
vezető üzenettovábbító alkalmazása.

Az Ankh-Morporki Postaszolgálat
hanyatlásnak indult, habár az új vezető,
von Lipwig kész felvenni a kesztyűt, és
kihívást intézett a társasághoz. 

Kinek  az üzenete szeli át hamarabb a 
kontinenst? Kinek az üzenete ér 
előbb Ankh-Morporkból Genuvá-
ba? 

Illusztrációk
Amber Grundy
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Tartozékok

1 kattkezelési útmutató
1 játéktábla
16 lámpajelző
1 matricás lap a lámpajelzőkhöz
36 kattkártya
12 hibakártya (vörös hátlap)
8 kezelőkártya (zöld hátlap)
8 incidenskártya (kék hátlap)
48 jacquard-minta
4 játékosbábu
2 mélytörpejelző
24 átvitelkocka
12 toronybábu
1 
1 kattkódkártya
1 homokóra
1 vászonzsák 

Based on the Discworld ® book ‘Going Postal’ 
®

1-4 játékos részére, 7 éves kortól
játékidő kb. 30 perc

játéktábla

             kattkódkártya

kattkártyák

hibakártya

átvitelkockák toronybábu postabábu játékosbábu

kezelőkártya indicenskártya

mélytörpejelzők

jacquard-minta

lámpajelző

bekapcsolva

Az első játék előtt fel kell ragasztani a matricákat a lámpajelzőkre.
Fontos: Minden lámpajelző egyik oldalára bekapcsolt, a másik

oldalára kikapcsolt lámpa matricája kerüljön.

by Sir Terry Pratchett

postabábu

kikapcsolva
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KATT - A játék

A játékosok szerepe
Ahogy közeledik a postával folytatott ver-
seny ideje, a Társaság igyekszik kiváló
kezelőkkel bővíteni alkalmazottai számát.
Megvan bennetek, ami ehhez kell? Éles
szem, biztos és gyors kéz, megkérdőjelez-
hető erkölcsök? 

Bevezető és cél
A játéktábla középső részén látjátok a
Jacquardvezérelt Jelzőzsalut, a tornyok
ilyenekkel továbbítják a kattüzeneteteket.
A jelzőzsalun tizenhat lámpajelző talál-
ható, mindegyik lehet bekapcsolva és ki-
kapcsolva. 

Mind kaptok egy-egy kattkártyát, ezen
egy-egy ismert korongvilági személy 
vagy hely nevét olvashatjátok, valamint
a betűk kattábécé szerinti formáját is
látjátok: ez az üzenet, amit el kell juttat-
notok a címzetthez.

A játék során a jacquard-mintákkal tud-
játok majd ki- és bekapcsolni a lámpá-
kat.

Sorban játszátok ki mintáitokat, ki- és
bekapcsolva a lámpákat, hogy saját üze-
netetek betűit sorrendben elküldhessé-
tek. Az lesz a győztes, akinek elsőként
sikerült üzenete összes betűjét a megfe-
lelő sorrendben elküldeni.

A játéktábla
Erre a részre kerülnek a lámpajelzők; mind a
kompetitív, mind a kooperatív játékmódnál
használatos.

jelzőzsalu

Ez csak a kooeperatív ésa  gyerek-
változat játékmódjaiban használatos.

térkép

start-
gombok

start-
gombok

Alapszabályok
A Kattot játszhatjátok kompetitíven, egymás ellen; ekkor legalább ket-
ten, legfeljebb négyen lehettek; ám ugyanennyien játszhatjátok a Kat-
tot kooperatívan is, ekkor mind a játékot igyekeztek majd legyőzni.  

Az alapszabályok mind a komeptitív, mind a kooperatív játékmódra érvényesek.

Csak a kom-
petitív játék-
módban hasz-
nálatosak.

Csak a kompetitív játék-
módban használatosak.
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     A kattábécé

A kattüzenet toronytól toronyig halad, 
hatlámpás szemaforrendszer szerint. Az
ábécé minden betűjének egyedi minta fe-
lel meg, és minden mintát hat lámpa al-
kot, be- és kikapcsolva. A játékban ezeket
betűmintáknak fogjuk nevezni.

 

        A kattüzenő és a választógombok
A játéktábla középső része a a jelzőzsalu. A tizenhat lámpahely mellett a jelzőzsalun láttok még tizenkét választógombot, hat pirosat és
hat zöldet. Mindegyikőtök hat katt-tornyot irányít, ezek között váltogattok a választógombokkal. Az előttetek lévő startgomb mutatja
meg, hogy mely választógombok tartoznak hozzátok, a pirosak vagy a zöldek (plusz a zöld gombok kerekek, a pirosak négyszögletesek).

Minden választógomb egy hatlámpás elmé-
leti csoport közepén található: ez maga az 
adott torony. A játék során az előttetek ta-
lálható startgombnak megfelelő színű (és
formájú) választógombokat fogjátok csak
“nyomkodni”, így váltogatva saját tornya-
itok között.

Aki előtt (kerek) zöld startgomb van, az a
játék folyamán csak a (kerek) zöld választó-
gombokat nyomkodja; aki előtt (négyzet 
alakú) piros gomb van, az viszont csak a
(négyzet alakú) piros választógombokat
fogja használni.

Felül az 1. és a 3. játékos hat-hat tornya
látható, a hat piros választógomb szerint;
alul a 2. és a 4. játékos hat-hat tornya, 
a hat zöld választógomb szerint.  

Egy lámpacsoport mindig hat lámpából
áll, amelyek három sort és két oszlopot 
alkotnak, és a saját játékosok irányából
kell őket nézni. 

A lámpacsoport számotokra mindig 2x3-
as legyen, sose 3x2-es.

1. játékos

4. játékos

2. játékos

3. játékos

Minden betűmintát három sorban két-két lámpa alkot, összesen tehát 6 lámpa.
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A jacquard-minták

A tornyokban jacquard-minták, afféle 
lyukkártyák segítségével kezelik a lámpá-
kat. Minden mintán található valahány
lyuk, valamiféle alakzatba rendeződve. 
A minta kijátszásával a jelzőzsalu lám-
pái be- és kikapcsolhatók.

A jacquard-minták kijátszásaA kattkáryák

Minden kattkártyán egy ötbetűs korong-
világi személy vagy hely neve olvasható:
ez az üzenet, amit a játék megnyerésé-
hez továbbítani kell.

          hibaikon

lyuk-
alakzat

stresszpontok

az üze-
net betűi

az üze-
net be-
tűmin-
tákkal

= lámpajelző átforgatása

= lámpajelző átforgatása

= lámpajelző átforgatása

= lámpajelző átforgatása

A jacquard-minta bárhol kijátszható a jelzőtzsalura, de a teljes mintának a jelzőzsalu
4x4-es területén belül kell lennie. A kijátszott jaquard-mintán bejelölt összes lámpa-
jelzőt át kell forgatni a másik oldalára: a kikapcsolt bekapcsol, a bekapcsolt kikapcsol.

A minta szabadon elforgatható és tükrözhető.
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Betű továbbítása
A kattkártyákon minden betű alatt látható a 
betűminta, azaz hogy a lámpák milyen állapo-
ta szükséges a betű továbbításához. (Nagyobb
méretben a kattkódkártyán láthatók.)

A jacquard-mintákkal kapcsoljátok ki-be a 
lámpákat, míg elő nem áll a szükséges álla-
pot.

Fontos:
• A táblán létrehozott betűmintátok min-

dig felétek legyen (két oszlop, három sor),
ahogy a kattkártyán is láható.

• Kattkártyátok betűit abban a sorrendben
kell továbbítanotok.

• Fordulónként csak egy betűt továbbíthat-
tok.

• Nem továbbíthattok olyan betűt, aminek
a mintája már fordulótok kezdetén ott 
volt a kattüzenőn. (Ahol a bábutok van, azon
választógomb közüli hat lámpa közül legalább
egyet át kell forgatnotok: akár úgy is, hogy 
egy jacquard-mintával átforgattok egyet, majd
egy másik mintával visszaforgatjátok azt.)

Stresszpontok
A jacquard-minták bevezetése felgyorsította a 
kattüzenetek továbbküldését, azonban komoly
terheket rótt a tornyok mechanikájára: azok
hajlamosabbak túlmelegedni és lerobbanni. 

Minden minta bal alsó sarkában látható valahány
zöld fogaskerék, vagyis stresszpont: a minta 
használata ekkora terhelést jelent a mindenféle 
ingákra, rudakra és fogaskerekekre. 

Kompetitív játékmódnál egy fordulóban egy játékos
legfeljebb 5 stresszpontot használhat el.

Kooperatív játékmódnál a felhasznált stresszpontok 
szerint mozog minden forduló után a posta bábuja a
cél, Genuva felé.

A játék menete
Kompetitív játék (2,3 vagy 4 fő)

A kompetitív játékmódnál mindenki egymás ellen játszik, és az győz, aki
elsőként juttatja el a címzetthez a teljes üzenetét.

Előkészületek
A játéktábla és a lámpajelzők
A játéktáblát rakjátok az asztal közepére, és a kattüzenő mind a tizenhat mezőjére
rakjatok egy-egy lámpajelzőt, méghozzá az alant látható módon bekapcsolva, illet-
ve kikapcsolva. A kompetitív játékmódnál a játéktábla térképrésze nem lesz hasz-
nálva.

       hibapakli
  (képpel lefelé)

a térképkész nincs használva a kompetitív
játékmód során

       startgombok

startgombok

piros
(négyszög-

letes)
választó-
gombok

zöld (kerek) választó-
gombok

lámpa-
jelzők

 

a katt-
üzenő

A bábuk
2 játékos:  Mindketten választotok magatoknak egy-egy bábut, és lerakjátok azt a hozzátok legközelebbi

startgombra. Ó, igen, egymással szemben üljetek.

3 játékos:  Választotok magatoknak egy-egy bábut, és lerakjátok azt a hozzátok legközelebbi startgombra.
Akivel szemben nem ül senki, az vegyen maga elé egy mélytörpejelzőt. A játék 
során a mélytörpe végig követni fogja ezt a játékost: amikor a játékos bábuja átmegy egy má-
sik választógombra, a mélytörpe oda megy, ahonnét épp eltávozott a játékos bábuja. A játé-
kos bábuja nem léphet arra a választógombra, ahol a mélytörpe van, azaz az a torony nem
használható üzenetüldésre.

 

4 játékos:  Választotok magatoknak egy-egy bábut, és lerakjátok azt a hozzátok legközelebbi startgombra.

mélytörpe-
     jelző

  csak három
játékos esetén

mélytörpe-
     jelző
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Átvitelkockák: Az átvitelkockákat    
halmozzátok a játéktábla mellé.

Kártyák:
• A kezelő- és incidenskártyákat

rakjátok félre. (Ezek nem kellenek a
kompetitív játékmódnál.)

• Mindenkinek osszatok egy kattkár-
tyát, a többit rakjátok félre. (Ez utób-
biakra nem lesz már szükségetek.)

Kapott kattkártyátokat rakjátok ki 
magatok elé képpel felfelé, hogy jól
lássátok a továbbítandó üzenetet.

• Mindenkinek osszatok egy hibakár-
tyát, a hibapaklit pedig képpel lefelé
készítsétek a játéktábla mellé.

• A jacquard-mintákat rakjátok a 
vászonzsákba, majd mind húzzatok
3-3 mintát a zsákból.

      Ki kezd?
Az kezd, akinél üzenete első betűje leg-
előrébb van az ábécében.

Adjátok a kattkódkártyát ennek a játékos-
nak; a játék során minden forduló kezde-
tén adjátok tovább a kattkódkártyát, az
óramutató járását követve.

A játékosforduló
A kompetitív játékmódban aki épp soron
van - vagyis akinek a fordulója van -, az 
az alábbi akciókat hajtja végre:

1) Átmozog egy új választógombra 

2) Kijátszik egy-több jacquard-min-
     tát (legalább egy kijátszása kötelező)

 

3) Megjelöli a továbbított betűt

4) Kipótolja jacquard-mintáit   

1) Átmozgás egy másik választógombra
A jelzőzsalun (négyszögletes) piros és (kerek) zöld választógombok találhatók. Akinek 
piros a startgombja, az bábujával csak a piros választógombokon lépegethet; akinek
zöld a startgombja, az meg csak a zöld választógombokon lépegethet. Amikor to-
vábbítanátok egy betűt, az adott hatos lámpacsoport közepén lévő válasz-
tógombra kell lépnetek.

Az első forduló

       Fordulótokban mindig legfeljebb 5 stresszpontot költhettek el.

A további fordulók
•

• Betű továbbításával a forduló véget is ér.

•

• Nem lehet megállni olyan választógombon, ahol másik játékos bábuja vagy pedig
mélytörpejelző van, de át lehet mozogni az ilyen gombokon.

• Egy választógombról egy szomszédos választógombra átlépni 1 stresszpontba 
kerül.

Átlósan nem lehet mozogni a választógombok között.

KIVÉTEL: Ha előző fordulótókban nem továbbítottatok betűt,
akkor most nem kötelező elmozognotok erről a választógomb-
ról,  továbbíthattok ebből a toronyból is betűt.

2) Jacquard-minták kijátszása
A mozgást követően megmaradt stresszpontjaitokat arra költhetitek, hogy a kezetekből
kijátszatok jacquard-mintákat, létrehozva így a továbbítandó betű mintájának megfelelő
lámpacsoportot. A kijátszott jacquard-mintát rakjátok ki magatok elé, majd forgassátok
át a jelzőzsalun a megfelelő lámpákat; utána a kijátszott jacquard-mintát rakjátok a do-
bott minták kupacára.

3) A továbbított betű megjelölése

4) A kijátszott jacquard-minták pótlása
Fordulótok végén annyi jacquard-mintát húzzatok a zsákból, ahány mintát kijátszottatok
a forduló során -  vagyis hogy megint három minta legyen a kezetekben.
Amennyiben kifogynak a minták a zsákból, az eldobott jacquard-minták kupacának tar-
talmát szórjátok vissza a zsákba.

Ha sikerült létrehoznotok a továbbítandó betű mintájának megfelelő lámpacsoportot az
adott toronyban, a kattkártyán a betűre rakjatok egy átvitelkockát.

                                A játékosforduló

Bábutokat rakjátok át a startgombotoknak megfelelő hat választógomb bármelyikére.
Ez ingyenes akció, nem kerül stresszpontba.

Ha újabb betűt akartok továbbítani, mindig át kell mennetek egy másik választó-
gombra (kivételt l. lejjebb).
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             Példaforduló

A tornyokban mindenféle hibák, balesetek 
történhetnek - és történnek is -, ezeket a 
hibakártyák szimbolizálják. Minden kár-
tyán olvasható a hiba leírása és hatása.

További hibakártyák 
            szerzése

A kompetitív játékmódot mind egy hibakár-
tya birtokában kezditek. 

A játék folyamán mindig, amikor egy hiba-
ikonos jacquard-mintát húztok a zsákból,
megkapjátok mellé a hibapakli legfelső 
lapját.

Az előkészületek során kapott jacquard-
mintákon lévő hibaikonokért nem járnak
hibakártyák.

Hibakártyáitokat bármikor
          kijátszhatjátok

A hibakártyákkal segíthettek magatokon, 
vagy akadályozhatjátok ellenfeleiteket. A
kijátszott hibakártyát képpel lefelé csúsz-
tassátok a hibapakli alá.

Győzelem
Az győz, aki közületek elsőként továbbítja
saját üzenete utolsó, ötödik betűjét (a 
betűket a megfelelő sorrendben, balról
jobbra kell továbbítanotok).

       Illetve... szabotázs!
      l. a következő oldalon

G U I L D

az 1. játékos egy toronnyit mozog
költség: 1 stresszpont

az 1. játé-
kos által
kijátszott
első minta

az 1. játé-
kos által
kijátszott
második
minta

költség: 1 stresszpont

a fordulóban elkölthető
stresszpontok  = 5

költség: 2 stresszpont

összes költség a fordulóban: 
                    4 stresszpont

U

 1. játékos
az 1. játékos kezében lévő jacquard-minták

az 1. játékos üzenete
és annak betűmintái

 1. játékos

HibakártyákAz 1. játékos előző fordulójában már továbbította üzenete első betűjét (a C-t); most
a második betűt (az U-t) kell továbbítania.

Mivel az előző fordulójában továbbított egy betűt, most kénytelen átmo-
zogni egy másik toronyhoz, annak választógombjára.

Végül az 1. játékos lefedi kattkártyáján az U betűt egy átvitelkockával, majd húz két
jacquard-mintát a zsákból.
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     Szabotázs!
Amikor ilyen nagy a tét, és már úgy lát-
szik, veszít a csapatuk, egyes kezelők nem
átallanak kevésbé becsületes eszközökhöz
nyúlni. Ó, idők, ó, erkölcsök!

Amikor egyikőtök sikeresen továb-
bítja üzenete utolsó betűjét, bal ol-
dali szomszédja esélyt kap arra, 
hogy szabotálja az átvitelt, amit így
újra el kell majd végezni.  

•  Szabotálni azonnal azután kell,
hogy valaki sikeresen továbbítot-
ta üzenete utolsó betűjét.

•  Csak az illető bal oldali szom-
szédja próbálhat szabotálni.

•  Egy játékos csak egyszer szabo-
tálható a játék folyamán.

Hogy szabotáljak?
A kezedben lévő jacquard-minták kijátszá-
sával, vagy hibakártya segítségével. A cél
az, hogy mind a hat lámpája le legyen
kapcsolva annak a toronynak, amely
tornyot használta a szaboltált játékos üze-
nete utolsó betűjének továbbítására (azaz
a bábuja körüli hat lámpa). Ekkor is csak
5 stresszpontot költhetsz.

Ha sikerült a szabotázs, az illetőnek le
kell vennie kattkártyájáról az utolsó át-
vitelkockát. A játék folytatódik. A követ-
kező fordulójában újra megkísérelheti a
betű továbbítását, de át kell mennie egy
másik toronyhoz.

Ha neked még maradt elkölthető stressz-
pontod és van még legalább egy jacquard-
minta a kezedben, megpróbálkozhatsz 
egy betű továbbításával.
 

Ha nem sikerült a szabotázs, a játék vé-
get ért, és az illető, mivel továbbítota üze-
nete utolsó betűjét is, győzött.

Opcionális szabályok

Expressz üzenet
Gratulálunk! Sikerült letennetek a kattkezelő-gyakornoki vizsga első etapját. Már
elboldogultok a zsalukkal, lámpákkal, rudakkal és kerekekkel; azonban a Társaság 
- minthogy közeledik a Postával tervezett verseny kitűzött időpontja - csak a leg-
gyorsabb kezű kezelőknek kíván rendes munkaszerződést kínálni.
Bírjátok a nyomást? Elég fürgék az ujjaitok? 

Miután a szokott módon elvégeztétek az előkészületeket, a homokórát forgassátok
át, és így rakjátok le a kezdőjátékos elé. A homokóra 60 másodperc alatt pereg le,
az éppen soron lévő játékosnak ennyi ideje van a betűje továbbítására. Aki kifut az
időből, annak a fordulója nyomban véget ér. Aki ezen idő alatt egyetlen jacquard-
mintát sem játszott ki, annak a kezében lévők közül el kell egyet dobnia, ráadásul
még másikat sem húz helyette.

 
A forduló végén (a kijátszott jacquard-minták pótlása után) a homokórát át kell
adni a bal oldali szomszédnak.

Hosszú üzenet
Az előkészületek során mind két kattkártyát kaptok.

Mindkét üzenetetek összes betűjét továbbítanotok kell, a két üzenet között egy
betűközzel (Space), a második üzenet után pedig egy ‘üzenet vége’-jellel (End).
Ez két jel betűmintáját a kattkódkártyán találjátok.

Ez a variáns az expresszvariánssal együtt is használható.

Gyors játék
A szabályok megegyeznek a normál kompetitív játék szabályaival, azonban nincs
lehetőség szabotázsra. Az győz, aki elsőként továbbítja teljes üzenetét. Ha többen
ugyanazon körben (a kört a kezdőjátékos kezdi, és addig tart, míg a kezdőjátékos
sorra nem kerül megint) továbbítjátok üzenetetek utolsó betűjét, az győz közüle-
tek, aki ennek során utolsó fordulójában a legkevesebb stresszpontot költötte. 
(Ha még így sem lehet dönteni, az érintettek közül az győz, akinek üzenete elő-
rébb van az ábécében.)

    Sikeres szabotázs

    Sikertelen szabotázs
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    Célok

•  Egy csapatként küzdve a Posta futára
előtt juttassátok el az üzenetet Genuvába.

•  Igyekezzetek minél kevesebb stresszpon-
tot költeni, mivel minden elköltött pont-
tal közelebb jut a futár Genuvához.

Előkészületek
A játéktáblát rakjátok ki az asztal közepére, 
a jelzőzsalura rakjátok fel a lámpajelzőket, 
a bal oldali ábra szerint ki- és bekapcsolt 
állapotban.

Kooperatív játékmódban a játéktábla tér-
képrészét is használni fogjátok.

Postabábu
A postabábut rakjátok Ankh-Morpork
városára (a térkép bal alsó sarkában ta-
láljátok).

Toronybábuk
A tizenkét toronybábut halmozzátok a
a játéktábla mellé.

Kooperatív játék (2,3 vagy 4 fő) 

a kirakott két incidenskártya
(képpel lefelé)

a kirakott két kezelőkártya
(képpel lefelé)

a két kikeresett jacquard-minta
(képpel felfelé)

két véletlen jacquard-minta
(képpel lefelé)

kooperatív játékmód, könnyű útvonal

ko
op

er
at

ív
 já

té
km

ód
, n

eh
éz

 ú
tv

on
al

START

  CÉL
Az utolsó torony helye.

Ide kerülnek majd a toronybábuk.

Az egypennys patríciusbélyeg a Discworld Emporium 
(www.discworldemporium.com) engedélyével megjelenítve.

      Itt kezd a Posta bábuja.

Korongvilágon a Társaság egyetlen - bár haldoklónak
tűnő - kompetítora az Ankh-Morpori Posta. Úgy döntöttek,
versenyen döntik el, melyiküké a gyorsabb és megbízhatóbb
szolgáltatás.

Ez a verseny egyben a kooperatív játékmód. Együtt, egy csa-
patot alkotva kell még azelőtt eljuttatnotok az üzenetet Genu-
vába, hogy elérkezne oda a Posta lovasfutára.
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Előkészületek (folyt.)

A 12 átvitelkockát halmozzátok a játéktábla mellé. A kooperatív játékmód során nem
lesz szükségetek a játékosbábukra.
 
A kártyák
•  A kattkártyákat keverjétek meg, majd kettőt csapjatok fel az asztalra úgy, hogy

maradjon köztük hely egy átvitelkockának. 
•  Az incidenskártyákat is keverjétek meg, majd rakjatok le egymás mellé kettőt

az asztalra, képpel lefelé; a többi incidenskártyát rakjátok vissza a dobozba.
 Keressetek ki egy-egy ilyen jacquard-mintát.

 E két mintát rakjátok le képpel felfelé a két
kirakott incidenskártyára (l. az előző oldalon az
ábrát). A többi mintát szórjátok a vászonzsákba.

•  A kezelőkártyákat is keverjétek meg, majd rakjatok le egymás mellé ketőtt az
asztalra, képpel lefelé; a többi kezelőkártyát rakjátok vissza a dobozba.

Húzzatok két jacquard-mintát a zsákból, és ezeket képpel lefelé rakjátok a két
kirakott kezelőkártyára (l. az előző oldalon az ábrát). 

A hibakártyákat hagyjátok a dobozban, a kooperatív játékmód során ezekre nem lesz 
szükségetek; ugyanígy nem lesz szükségetek a homokórára sem.

 

  

  

Melyik útvonal?
A kooperatív játékmódban két útvonal között kell választanotok.

Mindkét útvonalon tizenkét toronynak van helye (a cél, Genuva városa a tizenkettedik, 
oda kerül majd fel az utolsó torony). Mindig, amikor továbbítotok egy betűt, az üzenet
eljut a következő toronyba, így annak bábuját felrakjátok a térképre: így jól láthat-
játok, hogyan halad az üzenet a cél, Genuva városa felé.

Még a játék megkezdése előtt meg kell állapodnotok at útvonalban.

A könnyű útvonal
A könnyű útvonal Szkund erdején keresztül halad, átvág Zlobenia dombjain és 
Borgravia hegyein, így jut el Genuvába. 12 toronyhely van az útvonalon, és a 
postának 38 lépést kell megtennie.

A nehéz útvonal
A nehéz útvonal átvág a Sto-síkságon, felhág a Kostetőre, majd Überwaldon ke-
resztül ereszkedik alá Genuvába. Itt is 12 toronyhely van az útvonal, de a postá-
nak csak 34 lépést kell megtennie (ez utóbbi jelenti a nehézséget, nem a koste-
tői boszorkányok, sem überwald farkasemberei és vámpírjai).

     Ki kezd?

 

További előkészületek
•  Mind húzzatok egy-egy jacquard-

mintát a zsákból.

Az kezd, aki legközelebb ül a játéktábla 
bal alsó sarkához (Ankh-Morporkhoz).

•  A kezdőjátékos húz még egy jac-
quard-mintát a zsákból, és megkap-
ja a kattkódkártyát.

•  Az óramutató járása szerint követi-
tek majd egymást a játék során.

•
 

Mindig a soron lévő játékosnál le-
gyen a kattkódkártya.

     A forduló

Aki épp soron van közületek, az az aláb-
bia akciókat hajtja végre, ebben a sorrend-
ben:

1) Jacquard-minták kijátszása

2) Átitelkocka lerakása és a bábuk ke-
zelése (csak akkor, ha sikerült neki egy
betűt továbbítania)

 
 

3) Kijátszott jacquard-minták eldobá-
sa, egy jacquard-minta továbbadása

4) Új jacquard-minta húzása
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    Minta cseréje

Ha úgy látod, nem tudod használni a ke-
zedben lévő jacquard-minták egyikét, vá-
laszthatsz az alábbi lehetőségekből:

Kicseréled az incidenskártyákon képpel
felfelé lévő jacquard-minták valamelyi-
kére.

vagy

Kicseréled a kezelőkártyákon képpel
lefelé lévő jacquard-minták valamelyi-
kére.

Ehhez eldobott a feleslegesnek ítélt mintát
a kezedből, majd felveszed a választott 
mintát, valamint az alatta lévő kártyát.
Utána ezek történnek:

•  Felolvasod a felvett incidens- vagy
kezelőkártya szövegét, és azt nyom-
ban végre is hajtod.

•  Kijátszod a most felhúzott jacquard-
mintát. Ha van a kezedben még másik
minta, azt is kijátszhatod.

 FORDULÓDBAN CSAK EGYSZER
CSERÉLHETSZ MINTÁT!

  
 

             A csere költsége
Ha eldobott jacquard-mintádat incidens-
kártyán lévő mintára cseréled:
•  ez annyi stresszpontba kerül, amennyi

a felvett mintán látható
•  ehhez járul még az incidenskártya ha-

tása

Ha eldobott jacquard-mintádat kezelő-
kártyán lévő mintára cseréled:
•  ez 1 stresszpontba kerül
•  meg még annyiba, amennyi a felvett

mintán látható
•  és ezekhez járul még a kezelőkártya 

hatása

     A soron lévő játékos fordulója

1) Jacqard-minták kijátszása
Amikor te vagy soron, kijátszhatod a kezedben lévő jacquard-mintákat, hogy a jelző-
zsalun létrehozd a továbbítandó üzenet következő betűjének megfelelő betűmintát.

Legalább egy jacquard-mintát ki kell játszanod.

Nincs korlátozva, hány stresszpontot költhetsz, azonban minden elkötött pontért
egy lépéssel közelebb kerül a Posta lovasfutára Genuvához.

2) Átvitelkocka lerakása, bábuk kezelése
Ha sikerült továbbítanod az üzenet soron következő betűjét, utána az alábbiakat
kell elvégezned:  

   A kattkártyán ezt a betűt le kell takarnod egy átvitelkockával.

A választott útvonal következő üres toronyhelyére le kell raknod egy torony-
bábut.

     

     
Függetlenül attól, sikerült-e továbbítanod az üzenet soron következő betűjét, 
az alábbit mindenképp el kell végezned:

    

Annyi lépésnyit kell mozgatnod a postabábut Genuva felé, ahány stresszpon-
tot költöttél ebben a fordulóban.

 
 

3) Kijátszott jacquard-minták eldobása, egy
      minta továbbadása
A kijátszott jacquard-mintádat, -mintáidat rakd a dobott minták kupacára.

Ha csak egy jacquard-mintát játszottál ki, a kezedben maradt mintát add át bal
oldali szomszédodnak.

 

Ha mindkét jacquard-mintádat kijátszottad, húzz egy mintát a zsákból, és azt
add át bal oldali szomszédodnak.

 

4) Új jacquard-minta húzása
Fordulód legvégén még húzol egy jacquard-mintát a zsákból, és azt a kezedbe
veszed.

 

Hacsak incidenskártya másra nem utasít, mindig úgy fejezitek be fordulótokat,
hogy utána lesz egy jacquard-minta a kezetekben.
A hibaikonoknak nincs szerepük a kooperatív játékmódban.
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Incidenskártyák
Az incidenskártyákon olyan események leí-
rása olvasható, amelyek megtörténtére 
nincs kihatása a kezelőknek, ellenben a
megtörténtük igenis kihat - és általában
kedvezőtlenül - a katt-tornyokra.

Kezelőkártyák
A kezelőkártyákon olyan kisebb, minden-
napos események leírása olvasható, ame-
lyek valamiképp kihatnak az éppen szol-
gálatban lévő kezelők munkájára. Ezek
némelyike kedvező, némelyike nem any-
nyira.

Győzelem
A győzelemhez a teljes üzenet összes betű-
jét továbbítonotok kell, méghozzá a megfe-
lelő sorrendben, beleértve a két szó közötti
szóközt (Space) és az üzenet végét jelző
betűmintát (End). És mindezt még azelőtt,
hogy a postabábu elérné Genuva városát.

Ha a postabábu ugyanabban a for-
dulóban ér Genuvába, mint amely
során befejezitek a teljes üzenet to-
vábbítását, a Posta győzőtt, ti pedig
mind veszítettetek. A Társaság a Pos-
ta legyőzését, megalázását, porba döngö-
lését várja el tőletek.

Opcionális szabályok
Nagytávolságú átvitel
A normál kooperatív játékban közösen kezelitek a jelzőzsarut, megbeszélhetitek a
taktikátokat, tanácsokkal és javaslatokkal segíthetek egymást a jacquard-minták
mind hatékonyabb kijátszásában. A nagytávolságú átvitelnél úgy játszatok, mintha 
mind más-más toronyban ülnétek, egymástól legalább húsz mérföldnyire, vagyis 
csakis a lámpák révén tudtuk egymással kommunikálni. 

A nálatok lévő jaquard-mintákat kijátszásukig képpel lefelé tartsátok magatok előtt.
Nem adhattok tanácsokat egymásnak, hogyan játszátok ki mintáitokat. 

E variáns játszható a könnyű és a nehéz útvonalon is.

Éjszakai műszak
Közeleg Disznólesés napja, és a nappali műszak megállás nélkül továbbította a 
jókívánságokat és a Vadkanapónak címzett kéréseket.

Úgy kezdtek az éjszakai műszakba, hogy tudjátok, a katt-tornyok gépezetei már túl-
melegedtek, és így még a szokottnál is hajlamosabbak a lerobbanásra.

A hibakártyákat keverjétek meg, és a paklit képpel lefelé rakjátok le a
játéktábla mellé. Amikor valamelyikőtök hibaikonos jacquard-mintát húz,
a legfelső hibakártyát fel kell csapnia, a szövegét hangosan fel kell olvas-
nia, és a hatást végre kell hajtanotok még azelőtt, hogy az illető bal oldali
szomszédja következne.

Pasziánsz (egyszemélyes játék)
Úgy gondolod, egyedül gyorsabb vagy, mint a Genuvába váltott lovakon vágtató
postafutár? Hát, most majd kiderül!

A pasziánsz lényegében a kooperatív játék szabályai szerint zajlik:
•  Keverd meg a kattkártyákat, majd csapj fel kettőt úgy, hogy a kettő között legyen

hely egy átvitelkockának. 

•  Húzz két jacquard-mintát a zsákból, lerakva ezeket magad elé.

 Kezdheted is a játékot!

A kijátszott jaquard-mintát mindig rakd a dobott mintákhoz, és húzz
helyette egy másikat a zsákból.
A kooperatív játék szabályai közül a stresszpontokra, a tornyokra, a
postabábu mozgatására és a jaquard-minták cseréjére vonatkozók
mind érvényesek.

 
 

 

A győzelmi feltétel megegyezik a normál kooperatív játék győzelmi feltételével
(beleétve a szóköz és az üzenet végét jelző betűminta továbbítását is).
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A forduló végén

Ha egy játékosnak sikerült továbbí-
tania üzenete következű betűjét:

•  kattkártyáján ezt a betűt le kell
fednie egy átvitelkockával

•  bábuját át kell mozgatnia az útvonal
következő toronyhelyére.

Ha egy játékosnak nem sikerült to-
vábbítania üzenete következő betű-
jét:

•
 

a kijátszott jacquard-mináit a dobottak-
hoz kell tennie, és újakat kell húznia a
zsákból.

Hibák

Ha valaki egy névvel bíró toronyhelyre ér
bábujával (mindkét útvonalon ez a 3., 6. és
9. toronyhely), a játékosnak fel kell csapnia
a legfelső hibakártyát, annak szövegét fel
kell olvasnia és a hatást azonnal végre is 
kell hajtania.

 

Győzelem
Az győz, akinek bábuja előbb ér Genuvába.

           Gyerekváltozat
2 ifjú kattkezelő részére

Kisebb gyerekeknek, akiknek a teljes szabályok már talán túl bonyolultak lennének.
A gyerekváltozat lehetővé teszi a betűminták megismerését, valamint annak felisme-
rését, hogyan lehet a jacquard-mintákkal manipulálni a lámpákat.

A két játékos versenyez, melyikük üzenete ér Ankh-Morporkból előbb Genuvába.
Egyikük a könnyű útvonal tizenkét tornyán továbbítja üzenetét, másikuk pedig a
nehéz útvonal tizenkét tornyán át.

 
Előkészületek
•  Az incidens- és kezelőkártyákat rakjátok vissza a dobozba. Ezekre nincs szükség

a gyerekváltozatnál.
•  

•  

A hibakártyák pakliját megkeverve képpel lefelé rakjátok le a játéktábla mellé.

Mindkét gyerek válasszon magának egy játékosbábut, és rakja le azt a játéktábla
térképrészén a starthelyre, vagyis Ankh-Morpork városára.

•  Mindkét gyereknek osszatok 2 kattkártyát, ezeket rakják ki maguk elé képpel felfelé.

•  Adjatok mindkét gyereknek 12 átvitelkockát.

•  Osszatok mindkét gyereknek 4 jaquard-mintát.

Ki kezd?

A játék menete
A normál játékszabályok érvényesek, az alábbi változtatásokkal és eltérésekkel:

• Nincsenek stresszpontok. Mindenki annyi jacquard-mintát játszhat ki a ke-
zéből, amennyit csak akar és tud. (A betűtovábbításra már a normál szabályok vo-
natkoznak.)

  
  
 
•  Nem kell a jelzőzsarun a tornyokat váltogatni (választógombokon mozogni).

•  Fordulója végén a játékos a dobott mintákhoz rakja összes kijátszott jaquard-
mintáját, majd annyit húz a zsákból, hogy megint négy legyen a kezében.

Az a gyerek kezd, akinek keresztneve előrébb van az ábécében.

•  Aki már továbbította első kattkártyájának összes betűjét, annek legközelebb egy
szóközt (Space) kell továbbítania (ennek betűmintája a kattkódkártyán látható), 
és csak utána folytathatja második kattkártyája első betűjével.

•  A második kattkártya utolsó betűje után még továbbítani kell az üzenet végét
jelző betűmintát (End - ez is a kattkódkártyán látható).

Játékosforduló

A soron lévő játékos fordulójában az alábbi
akciókat hajtja végre, ebben a sorrendben:
1) Jacquard-minták kijátszása
2) Átvitelkocka, bábuk
3) Kijátszott minták eldobása
4) Új jacquard-minta húzása
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A kompetitív játék szabályainak összefoglalása
CÉL  – A kattkártyátokon látható üzenet betűit a megfelelő sorrendben továbbítsátok úgy, hogy a

 

Rakjátok ki az asztalra a játéktáblát, és a jelzőzsalura rakjátok fel a 16 lámpát (l. az
5. oldalon az ábrát).

Két- vagy négyszemélyes játék
közelebbi startgombra. Ha ketten játszotok, egymással szemben üljetek.

Háromszemélyes játék
startgombra. Amelyikőtökkel szemben nem ül senki, az kap egy mélytörpejelzőt. 

A játék során a mélytörpe követni fogja e játékos bábuját, mindig egy toronnyal lemaradva: amikor e játékos
bábuja odahagy egy tornyot (azaz választógombot), a mélytörpe erre a toronyra mozog.
Nem lehet betűt továbbítani olyan toronyból, amelynek választógombját ott dekkol a mélytörpe.

  

•  Mindenkinek osszatok egy kattkártyát, kirakva azokat magatok elé. A maradékot rakjátok vissza a
dobozba, azokra nem lesz szükségetek.

•  Mindenkinek osszatok egy hibakártyát - ne mutassátok meg egymásnak a kapott lapokat -, a paklit 
pedig képpel lefelé rakjátok le a játéktábla mellé.

•  A jacquard-mintákat rakjátok a zsákba, majd mind húzzatok abból három-három mintát.
•  Az kezd közületek, akinek üzenete (a kattkártyáján olvasható szó) legharamabb van az ábécében. 

Adjátok ennek a játékosnak a kattkódkártyát.
•  Fordulótokban mind 5 stresszpontot költhettek majd. Minden jacquard-kártya alján látható,

hány stresszpontba kerül a kijátszása. 

 Az első fordulóban bábutokkal átmozoghattok egy tetszőleges, saját startgombotokkal színben
és alakban megegyező választógombra; ez a mozgás nem kerül stresszpontba. Utóbb, amikor mo-
zogtok, 1 stresszpontba kerül, amikor bábutok átmegy egy szomszédos választógombra (persze
több toronnyit is mozoghattok, csak ez több stresszpontba fog kerülni).

AKI ÉPP SORON VAN, AZ ALÁBBI AKCIÓKAT HAJTJA VÉGRE  

1) Bábumozgatás: Egy játékos nem továbbíthat egymás után két betűt ugyanabból a toronyból,
át kell mennie bábujával egy másik toronyra. De ha valaki fordulójában nem tud betűt továb-
bítani, a következő fordulójában maradhat itt, ha akar, hogy megint ebből a toronyból pró-
bálkozzon.

2) Jacquard-minták kijátszása: A játékos a kezéből kijátszott mintákkal ki- és bekapcsolgatja
a lámpákat. Egy jacquard-mintát kötelező kijátszani, de többet is lehet; ellenben a játékos csak
5 stresszpontot költhet fordulójában, beleértve a mozgására fordítottakat is.

3) Továbbítás: Ha a játékosnak sikerült létrehoznia a kívánt betűmintát, a kattkártyáján az adott
betűt le kell takarnia egy átvitelkockával.

4) A kijátszott jacquard-minták a dobott mintákhoz kerülnek, helyettük a játékos újakat húz.
5) Végül a játékos átadja a kattkódkártyát bal oldali szomszédjának.

A forduló részletes kifejtését a 6. oldalon olvashatjátok.

Ha (az előkészületeket leszámítva) hibaikonos jacquard-mintát húztok (l. a 7. oldalon), fel kell húz-
notok a hibapakli legfelső lapját. Nincs korlátozva, hány hibakártya lehet a kezetekben. A hiba-
kártyák a játék során bármikor kijátszhatók!

Az győz, aki közületek elsőként továbbítja teljes üzenetet, vagyis kattkártyájának be-
tűit az a kártyán látható sorrendben.

Másoljátok le az alábbi ábrákat, és a katt-
kódkártya segítségével írjátok bele az
üzeneteteket és a betűmintáit. Utána

cseréljetek üzeneteket, és nézzétek meg,
ki továbbítja azokat elsőként!
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Készítsetek saját kattüzeneteket!

jacquard-minták segítségével ki-be kapcsoljátok a lámpákat a jelzőzsalun. 

– Mind válasszatok egy játékosbábut és rakjátok fel a hozzátok leg-

– Mind válasszatok egy játékosbábut és rakjátok fel a hozzátok legközelebbi
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