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Miközben a Nap delelőre hág, a törzs a vízlelőhely köré gyűlik. 
Az óriási lábak dobbanásai megremegtetik a környéket. Az 

irányítók sora távolodnak el hátasaiktól, ahogy az állatot és az
embert összekötő pszichikai kapcsolatot túlterheli a fájdalom. 
Az állatok szenvednek, és a szenvedést embertársaik is érzik.

Közel a vég. Nem fogják túlélni dinoszauruszaik halálát.

De a sziget másik végében élnek más fajok, melyek jobban 
bírják a hőséget, mint ezek az óriások. Övék a jövő.

                 - Meziaky, szavannajáró, a vég tanúja



A játék célja

A játékban egy nomád törzset irányítasz, amelyik szim-
biózisban él egy gyíkfajjal. Együtt járjátok Kumtagh föld-
jét, és közben kitapasztalt tudásoddal azon igyekszel, hogy 
a gyíkfajod fejlődjön és alkalmazkodjon, boldoguljon a
változó és ellenséges éghajlatok alatt, a többi gyíkfaj kö-
zött.

  A gyakorlatban fejlődéspontokat (FP) gyűjtesz. Az győz,
akinek a játék végén a legtöbb fejlődéspontja lesz; egyen-
lőség esetén az, akinek több dinoszaurusza van. Ha még
ez is egyenlő, a játék döntetlennel ér véget.

Tartozékok

 szabályfüzet

A játékosszám függvénye, hogy melyiket kell használni.

 éghajlatkerék

Nagyon fontos része
a játéknak: ez mutatja
meg, hogy épp mely
területtípuson képesek
életben maradni a di-
noszauruszok.

 biológialabor

A játékosok itt avatkoznak be
a természetes szelekcióba, hogy
a mutációk révén erősebb és
rátermettebb dinoszauruszokat
hozzanak létre.

 

 5 klánjelző (játékosonként 1)
A játéksorrend, illetve a kiválasztott gének jelölésére.

 kétoldalas játéktáblák



 5 dinoszauruszlap (játékosonként 1)

Ezekre kerülnek majd a megszerzett gének.

 40 dinoszaurusz (játékosonként 8)

Ezek fognak megszületni, élni, harcolni és meghalni a
játéktáblán.

 13 éghajlatjelző

Ezek mutatják az éghajlatot, valamint határozzák 
meg a játék hosszát.

 48 génlapka

Ezek kellenek a dinoszauruszok fejlődéséhez.

 vászonzsák
A játék kezdetén ebbe kell rakni a génlapkákat.

 88 pontjelző

A fejlődéspontok egyszerre jelentenek győzelmi pontokat
és pénzt. A játékosok képpel lefelé tartják ezeket maguk
előtt.
 15 eseménykártya

froid  

Ezekkel lephetik meg egymást a játékosok.

 harckocka

hátoldal

hátoldal



 
Előkészületek

A játékosszámnak megfelelő játéktáblát ki kell rakni az
az asztal közepére (ügyelni kell arra, hogy a játéktáblák
kétoldalasak).

előoldal előoldal

hátoldal hátoldal

Minden játékos megkapja tartozékait saját színében:
klánjelzőjét, 8 dinoszauruszát, valamint dinoszaurusz-
lapját. Továbbá mindenki kap 8 FP-t.

A biológialabort és az éghajlatkereket a játéktábla mel-
lé kell készíteni. A következő oldalon látható, hogyan
kell beállítani az éghajlatkereket a kezdéshez.

A 15 eseménykártyát meg kell keverni és 
képpel lefelé, húzópakliként kell lerakni.

A közönséges gének lapkáit (36 ilyen
van) a vászonzsákba kell rakni, valamint
ugyanebbe bele kell rakni 8 véletlensze-
rűen választott egyedi gént a 12 közül.

 egyedi gének

Ezután el kell készíteni az éghajlatoszlopot. Először is
félre kell tenni a meteorjelzőt (ez jelöli majd a játék végét).
   A többi 12 éghajlatjelző közül egyet megnézés nélkül
vissza kell rakni a dobozba.

A 11 megmaradt éghajlatjelzőt kép-
pel lefelé meg kell keverni. Ki kell
venni 2-t, és ezek közé kell keverni
a képpel felé forgatott meteorjelzőt.
Ezután e három jelző tetejére kell

rakni a többi éghajlatjelzőt (még mindig képpel lefelé).

A kész éghajlatoszlop 12 képpel lefelé lévő éghajlatjelzőt
tartalmaz, és tudható, hogy a meteorjelző a három legal-
só jelző valamelyike.
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 Véletlen segítségével meg kell határozni a játéksorrendet:
 a klánjelzőket megkeverve le kell rakni a biológialabor
megfelelő mezőire.
 A bal szélre kerülő jelző tulajdonosa lesz a kezdőjátékos

 (a fenti képen a piros játékos).

 Végül mindenki lerakja egy-egy dinoszauruszát a hozzá
legközelebbi két kezdőterületre (vagy két véletlenszerű
kezdőterületre); a többi dinó a játékosok előtt marad.

 dinoszauruszlapok
 Mindenkinek van egy dinoszauruszlapja, azon látható,

hogy a törzse melyik fajjal él szimbiózisban. A lapo-
 kon folyamatosan nyomon követhetők a dino-

 szauruszok képességei és tulajdonságai.



Minden dinoszauruszlapon az alábbi részek találhatók, balról
jobbra:

Ez a rész a főzetek számára van fenn-
tartva (l. később).

 Láb
Minden dinófajta 2 mozgáspont-

tal kezd. Minden további láb 1 
mozgáspontot jelent.

 Szarv
 Kezdetben egy dinófajtának

 sincs szarva, de utóbb növeszt-
hetnek ilyeneket. A szarvakra
a harcoknál van szükség. 

 Hőszabályozó bőr  
Minden dinófaj képes hőszabá-

lyozó bőrt, “vitorlákat” stb. ki-
fejleszteni, ezek segítségével élet-
ben maradhatnak a sziget me-
legebb részein. Kezdetben egyik
dinófaj sem rendelkezik ilyennel.

 Prém
Minden dinófaj képes prémet

kifejleszteni, ennek segítségével
életben maradhatnak a sziget
hűvösebb részein. Kezdetben
egyik dinófaj sem rendelkezik
ilyennel.

 Tojás
Minden dinófaj egy tojással

kezd. A tojás a szaporodási rátát
jelképezi, minél több tojása van
egy dinófajnak, annál gyorsab-
ban szaporodik.

A bal alsó rész az egyedi gének
tárolására van fenntartva. (Az
egyedi géneket l. lésőbb.)

 A játék menete
 A játék kör áll - méghozzá legalább 9, legfeljebb 11 kör-

 ből.
Minden kör 6 fázisból áll, ezek meghatározott sorrend-

ben követik egymást. A következő fázisra csak azután 
kerülhet sor, hogy az előző teljesen befejeződött.

 Éghajlat
A kezdőjátékos felcsapja az éghajlatoszlop legfelső jelzőjét

és végrehajtja azt. Ha a felcsapott jelző a meteoré, a játék
azonnal véget ér, és meg kell nézni, hogy ki győzött. 

 Fejlődés
A kezdőjátékos véletlenszerűen géneket húz, és a játéko-

sok FP-okkal liticálnak, hogy megszerezzék azokat.

 Kezdeményezés
Új játéksorrendet kell megállapítani; a következő kör kez-

deményezési fázisáig marad ez a játéksorrend.

 Mozgás
A játékosok játéksorrendben mozognak dinoszauruszaikkal.

Előfordul, hogy harcra kerül sor - a harcokat azonnal végre
kell hajtani.

 Szaporodás
A játékosok játéksorrendben dinoszauruszokat raknak fel.

 Túlélés
A kezdőjátékos minden egyes dinoszaurusznál megnézi,

hogy képes-e életben maradni ott, ahol épp tartózkodik -
az éghajlat miatt bizony egy vagy több dinó meghalhat.
A játékosok ezután FP-ket kapnak aszerint, hogy hány
dinoszauruszuk van életben a fázis végén.



Éghajlatfázis

A kezdőjátékos felcsapja a legfelső éghajlatjelzőt és vég-
rehajtja annak hatásait.
Ha ezen a meteor látható, a játék azonnal véget ér. Meg

kell nézni, ki győzött: a játékosok felfedik FP-iket, és aki-
nek a legtöbb pontja van, az győzött.
Ha a felcsapott jelző nem a meteoré, a kezdőjátékos a 

felcsapott jelző szerint forgatja az éghajlatkerék mutatóit.

A kezdőjátékos a mutatókat két hatoddal
előrébbmozgatja.

A kezdőjátékos a mutatókat egy hatoddal
előrébbmozgatja.

A kezdőjátékos nem mozgatja a mutatókat.

A kezdőjátékos a mutatókat egy hatoddal
visszamozgatja.

Az így kijelölt hatod határozza meg az adott kör éghajlatát.
A dinoszauruszok túlélésében (l. a 14. oldalon) az egyik dön-
tő faktor az éghajlat.

Fejlődésfázis



A kezdőjátékos egyesével génlapkákat húz a zsákból, és
felrakja azokat a biológialabor alsó részére, az oszlopok alá.
Eggyel kevesebb lapkát kell kihúzni, mint amennyi a játé-
kosok száma, mivel az első oszlop alá nem kerül génlapka.
Egy fejlődésfázis során nem lehet egy adott gén többször

is elérhető - ha a kezdőjátékos olyan génlapkát húz a zsák-
ból, amilyen már van a biológialaboron, a lapkát vissza-
rakja a zsákba és másikat húz helyette.

Ezután a játékosok a játékosok licitálnak a kirakott gé-
nekre, méghozzá fejlődéspontokkal (FP) - vagyis az eddig
összegyűjtött győzelmi pontjaikat pazarolják el génekre.

Aki épp soron van, az a klánjelzőjét lerakja a biológiala-
bor egyik, a megszerezni kívánt génlapkát tartalmazó 
oszlopba (vagy az első oszlopba, ha eseménykártyára 
vágyik.)

Ha az oszlopban nincs másik jelző, a játékos arra a szám-
ra rakja le jelzőjét, amelyikre akarja - a szám azt jelzi, hogy 
mennyi FP-t hajlandó �zetni a génért.

Ha az oszlopban már van jelző, a játékosnak saját jelzőjét
nagyobb számra kell raknia, mint amin a másik jelző van
- felül kell licitálnia játékostársát. 

Mielőtt a következő játékosra kerül a sor, annak a játékos-
nak, akit felüllicitáltak, azonnal át kell raknia klánjelzőjét
egy másik oszlopba. (Csak akkor rakhatja majd le jelzőjét
megint ebbe az oszlopba, ha egy másik oszlopban is felül-
licitálták.)

Ha valaki 6-ot licitál egy oszlopban, őt már nem lehet
felüllicitálni - mindenképp megnyeri az ottani aukciót.

Aki az első oszlop aukcióját megnyeri, nem kap gént,
viszont húz egy eseménykártyát.

A többi oszlop nyertesei mind elveszik a megnyert oszlo-
puk alól a génlapkát, lerakva azt dinoszauruszlapjára.

A játékosok mind ki�zetik licitjüket, beadva a pontjelző-
ket a bankba.

 Közönséges gének

A közönséges gének hatása állandó.

Láb
Minden láb 1 további mozgáspon-

tot jelent a faj számára. Minden
faj 2 mozgásponttal kezd. 

Szarv
Minél több szarva van egy fajnak,

annál nagyobb eséllyel győz a har-

Hőszabályozó bőr
Minden hőszabályozás lehetővé

teszi egy dinó túlélését meleg éghaj-
laton. Kezdésnél egy dinófajnak sincs ilyen képessége.

Prém
Minden prém lehetővé teszi egy

dinó túlélését hideg éghajlaton. 
Kezdésnél egy dinófajnak sincs ilyen képessége.

Tojás
Minden tojás egy új dinót jelent

körönként. Minden dinófaj egy
tojással kezdi a játékot.

Alkimista lötty
Minden lötty 1-gyel csökkenti

a további körökben megvásárolt
gének és kártyák árát (0 alá nem csökkenhet az ár).

 Egyedi gének

Csontpáncél
Védekezésnél (vagyis ha ezt a fajt
éri támadás) ezt a gént 2 szarvként
kell kezelni.

Nagy szarv
Támadásnál (vagyis ha ez a faj hajt

végre támadást) ezt a gént 2 szarv-
ként kell kezelni.

cokban (támadóként vagy védekezőként). Kezdésnél egy
dinófajtának sincs még szarva.

Az egyedi gének hatása állandó.



Vastag héj
A szaporodási fázisban legfeljebb 3 
területnyire lerakható az új dinosza-
urusz.

Uszonyok
A játékos egy dinója 1 mozgáspont

elköltésével egyik parti területről át-
mehet egy másikra. Azok a területek parti területek, ame-
lyek szomszédosak az óceánnal.

Szárnyak
A játékos 1 dinója 1 mozgáspontért

2 területnyit mozoghat. Az első me-
zőn, amelyiken csak áthalad, lehet másik dinoszaurusz (má-
sik játékosé is). Ez a gén mozgásfázisonként egyszer használ-
ható.

Regeneráció
A játékosnak sosem lehet 3-nál ke-

vesebb dinója. Ha már csak 3 dinója
van, nem támadható, nem hat rá az éghajlat, stb.

Gyilkos bébik
A játékos felrakhatja új dinóit fog-

lalt területekre. Minden ilyen dinóért
dobnia kell a kockával. Ha az eredmény    ,     vagy    , az
ellenfél meghal; ha viszont     vagy     , az új dinó hal meg.

Hatodik érzék
A játékos bármikor
megnézheti a legfelső
éghajlatjelzőt.

Barlanglakó
 A túlélési fázisban a játékos egy di- 
nója életben marad egyébként halá-
los éghajlaton.

Adrenalinroham
 A játékos eldöntheti a kezdemé-
nyezési fázisban, hogy hányadik lesz
a játéksorrendben.

Erős lábak
  Ez a gén 2 mozgáspontot biztosít.

Kaméleonbőr
 Ha a játékos veszít egy harcban, a

 dinója átmenekülhet egy szomszédos 
 területre (oda nem, ahonnét a támadó jött), így nem hal 
 meg. Ha nincs hová menekülnie, meghal.
 

 Eseménykártyák

Aki az adott körben megnyeri a biológialabor első oszlopá-
nak aukcióját, húz egy eseménykártyát. A felhúzott esemény-
kártyákat a játékosok a kezükben tartják, míg ki nem játsszák
azokat. Egy körben, vagy akár egy fázisban több eseménykár-
tya is kijátszható.
A kijátszott eseménykártya hatása sosem tart örökké. A

kijátszott eseménykártyákat a dobott lapokhoz kell rakni.

Kezdeményezési fázis
A biológialabor oszlopairól a klánjelzőket vissza kell rakni

felülre, a sorrendsor mezőire. Először mindegyiket saját
oszlopa fölé kell rakni, majd át kell rendezi a játéktáblán
lévő dinoszauruszok száma szerint - minél kevesebb van
valakinek, annál előrébb lesz, annál haramabb jön. Egyen-
lőségnél a klánjelzők relatív sorrendje nem változik.

parti
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példák az 
uszonyos
mozgásra

ekkor játsz-
ható ki a
kártya

a kártya
hatása



Mozgásfázis

Először a kezdőjátékos, majd játéksorrendben a többi
játékos lelépi mozgáspontjait. Kezdetben minden fajnak
2 mozgáspontja van, de lábgének szerzésével ez a meny-
nyiség növelhető. A soron lévő játékos mozgáspontjait
szabadon eloszthatja a játéktáblán lévő dinói között. 
Minden egyes elköltött mozgáspontért egy dinoszaurusz
mozoghat egy területnyit (azaz átmehet egy szomszédos
területre).

Példa: Ha egy dinófajnak 3 mozgáspontja van, akkor 
egy dinója mozoghat 3 területet, vagy egy dinója mozoghat
2 területet és egy másik dinója 1-et, vagy három dinója 1-1
területet.

Dinók nem mozoghatnak keresztül olyan területen, ahol
van másik dinó - saját dinóson sem. Nem kötelező az ösz-
szes mozgáspontot elhasználni.

 Harc

Csak akkor léphet dinó olyan területre,
ahol ellenséges dinó van, ha harcot
akar indítani e másik dinó ellen.

A klánjelzők az
oszlopokról 
felkerülnek a
sorrendsorra,
megtartva a 
sorrendüket.
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A vörös és a zöld 
játékosnak is 5
dinója van, a

relatív sorrendjük
megmaradt.



A támadás sikertelen.

A támadás sikeres.

A támadás sikeres, ha a támadó 

dinónak legalább annyi szarva 

van, mint a védekezőnek (ha 

egyiknek sincs szarva, a támadás 

sikeres).

A támadás sikeres, ha a támadó 

dinónak több szarva van, mint 

a védekezőnek.

A támadás sikeres, ha a támadó 

dinónak legalább kettővel 

több szarva van, mint a 
védekezőnek.

A HARC
EREDMÉNYE

A játékos elkölti a mozgáspontot és belejelenti, hogy me-
lyik területet támadja. Ezután dob a harckockával. A lehe-
tőségek:
· A támadó dinoszaurusz győz, ekkor elfoglalja a megtá-
   madott dinó területét. A vesztes dinót le kell venni a
   játéktábláról.
· A támadó dinoszaurusz veszít, ekkor mindkét dinó
   marad ott, ahol volt.

Ugyanazt a dinót többször is meg lehet támadni, akár
ugyanazzal a dinóval is - csak azt kell észben tartani, 
hogy minden támadás 1 mozgáspontba kerül.

Fontos: Nem támadható az a klán,
amelyiknek már csak 2 dinója van.

Szaporodási fázis

Először a kezdőjátékos, majd játéksorrend-
ben a többiek raknak fel egy új dinoszau-
ruszt a játéktáblára, az alábbiak szerint:

Az új dinójukat egy már lent lévő sajáttal dinóval szomszé-
dos területre rakják le. Miután mindezzel végeztek, megis-
métlik ezt azok, akiknek két tojásuk van, majd azok, akik-
nek három tojásuk van, és így tovább. 

Ha valakinek már az összes (mind a 8) dinoszaurusza fent
van a játéktáblán, megteheti, hogy levesz valahonnét egyet,
hogy utána azt felrakhassa egy új helyre.

Túlélési fázis
Először a kezdőjátékos, majd játéksorrendben a többiek

leveszik a játéktábláról azokat a dinóikat, akik képtelenek
ellenállni a szélsőséges éghajlatnak, az alábbiak szerint:
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  Ideális éghajlat (legbelső körív): Az ilyen 
területeken az összes dinó életben marad. 

  Halálos éghajlat (barna körív): Az ilyen 
területeken az összes dinó elpusztul.

  Meleg éghajlat (piros körív): Az ilyen terüle-
teken minden játékosnak életben marad annyi
dinója, ahány hőszabályozó bőre van; az ösz-
szes többi dinó elpusztul.

  Hideg éghajlat (kék körív): Az ilyen terüle-
teken minden játékosnak életben marad annyi
dinója, ahány préme van; az összes többi dinó
elpusztul.

A játékosok egyszerre veszik le halott dinoszauru-
szaikat, mindegyikük szabadon eldönti, milyen 
sorrendben veszi le halott dinóit. Ez azért fontos,
mert akinek már csak 2 dinója maradt a játéktáb-
lán, nem vesz le többet, akkor sem, ha amúgy 
azok közül egy vagy mindkettő elpusztult volna.

Végül minden játékos annyi fejlődéspontot (FP)
kap, ahány dinója van a játéktáblán. Ezután új
kör kezdődik.



A támadás sikertelen.

A támadás sikeres.

A támadás sikeres, ha a támadó 
dinónak legalább annyi szarva 
van, mint a védekezőnek (ha 
egyiknek sincs szarva, a támadás 
sikeres).

A támadás sikeres, ha a támadó 
dinónak több szarva van, mint 
a védekezőnek.

A támadás sikeres, ha a támadó 
dinónak legalább kettővel 
több szarva van, mint a 
védekezőnek.

A HARC
EREDMÉNYE

Csontpáncél
Védekezésnél

(vagyis ha ezt a fajt
éri támadás) ezt a gént 2 szarvként kell
kezelni.

Láb
Minden láb 1

mozgáspontot je-
lent a faj számára. Minden dinófaj 2 
mozgásponttal kezd.

Nagy szarv
Támadásnál

(vagyis ha ez a faj
hajt végre támadást) ezt a gént 2 szarv-
ként kell kezelni.

Prém
Minden prém

lehetővé teszi egy
dinoszaurusz túlélését hideg éghajlaton.
Kezdésnél egy dinófajnak sincs ilyen
képessége.

Gyilkos bébik
A játékos felrak-

hatja új dinóit fog-
lalt területekre. Minden ilyen dinóért
dobnia kell a kockával. Ha az ered-
mény     ,      vagy     , az ellenfél meg-
hal; ha viszont      vagy      , az új dinó
hal meg.

Alkimista lötty
Minden lötty 1-
gyel csökkenti a

további körökben megvásárolt gének
és kártyák árát (0 alá nem csökkenhet
az ár).

Adrenalinroham
A játékos eldönthe-

ti a kezdeményezési
fázisban, hogy hányadik lesz

a játéksorrendben.

Vastag héj
A szaporodási

fázisban legfeljebb
3 területnyire lerakható az új dinosza-
urusz.

Szarv
Minél több szar-

va van egy fajnak,
annál nagyobb 

eséllyel győz a harcokban (támadóként
vagy védekezőként). Kezdésnél egy di-
nófajnak sincs még szarva.

Szárnyak
A játékos egy di-

nója 1 mozgás-
pontért 2 területnyit mozoghat. Az el-
ső mezőn, amelyiken csak áthalad, le-
het másik dinoszaurusz (másik játékosé
is). Ez a gén mozgásfázisonként csak
egyszer használható.

Tojás
Minden tojás

egy új dinót jelent
körönként. Minden dinófaj egy tojás-
sal kezd.

Hatodik érzék
A játékos bármi-

kor megnézheti a
legfelső éghajlatjelzőt.

Hőszabályozó
bőr

Minden hőszabá-
lyozás lehetővé teszi egy dinoszaurusz
túlélését meleg éghajlaton. Kezdésnél
egy dinófajnak sincs ilyen képessége.

Erős lábak
Ez a gén 2 mozgás-

pontot biztosít.

Uszonyok
A játékos egy di-

nója 1 mozgáspont
elköltésével egyik

parti területről átmehet egy másikra.
Azok a parti területek, amelyek szom-
szédosak az óceánnal.

Regeneráció
A játékosnak

sosem lehet 3-nál
kevesebb dinója.

Ha már csak 3 dinója van, bnem tá-
madható, nem hat rá az éghajlat, stb.

Barlanglakó
A túlélési fázisban

a játékos egy dinója
életben marad egyébként ha-

lálos éghajlaton.

Kaméleonbőr
Ha a játékos veszít

egy harcban, a dinó-
ja átmenekülhet egy szomszédos terü-
letre (oda nem, ahonnét a támadó jött),
így nem hal meg. Ha nincs hová mene-
külnie, meghal.

A kör fázisai 
 1) Éghajlatfázis

 2) Fejlődésfázis

 3) Kezdeményézsi fázis

 4) Mozgásfázis

 5) Szaporodási fázis

 6) Túlélési fázis


