Matt Dixon gyönyörű illusztrációival,
a Transmissions bemutatja a világot,
ahol nem az emberek robotolnak,
hanem a robotok emberelik meg
magukat.
A játékban a játékosok osztoznak a robotokon; közösen mozgatják a négy robotfigurát, mint munkásokat, körben a játéktáblán
jelzett úton, miközben engramokat és elektromosság tokeneket
gyűjtenek. (Engram: emlék, memóriadarabka az agyban.)
Ezekkel ötletlapkákat vásárolnak, amelyekkel a saját
játékostábláikon fejlesztik a robotok használhatóságát; vagy
tárgyakat, amik pontot érnek a játék végén. Emellett bővítik a
csővezetéküket is, sőt madarakat és lepkéket gyűjtögetnek
még extra pontokért.
A játék akkor ér véget, ha elfogynak a tárgyak, az ötlet- vagy a
csőlapkák, vagy ha egy játékos minden robotját telepakolja. A
legtöbb pontot szerző játékos nyeri a játékot.

Összetevők
1 játéktábla
1 szabályfüzet

A

34 csőlapka

35 ötletlapka

35 tárgylapka
A

28 erdőkártya

1 pontozófüzet
C

15 fehér, 15 sárga, 15 kék és 15 zöld engram token

50 elektromosság token (villámok)
D

4 robotfigura
4 játékostábla, 4 kezdő csőlapka,
10 kezdő ötletlapka
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28 akciókártya
(7 minden játékosnak)
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4

1

2

3

4

Tegyétek a játéktáblát az
asztal közepére. Helyezzétek el
a 4 robotfigurát a tábla négy
tetszőleges mezejére úgy, hogy
a robotok között legalább 2
mezőnyi távolság legyen.
Osszatok minden játékosnak
egy játékostáblát és egy
kezdő csőlapkát.
Keverjétek meg a kezdő ötletlapkákat, és osszatok minden
játékosnak 2-t. Mindenki helyezze el őket a saját játékostábláján
- mindkét lapkát ugyanarra vagy
1-1 lapkát 2 külön robotra. A
nem használt kezdőlapkák
visszakerülnek a dobozba.
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Válogassátok szét a tárgy- és
ötletlapkákat a hátoldalukon
lévő betűk szerint (A-D és X ill.
E-H és Z - az X és Z szetteket
haladó játékosok használják!)

Város

2 játékos esetén: válasszatok 2
tetszőleges szett tárgy és 2 szett
ötletlapkát (14-14 lapka).
3 játékos esetén: 3-3 szett tárgy
és ötletlapkát (21-21 lapka).

Tó

4 játékos esetén: 4-4 szett tárgy
és ötletlapkát (28-28 lapka).
Keverjétek össze a választott
szetteket, és képezzetek két
kupacot belőlük képpel lefelé
(külön az ötlet- és a
tárgylapkáknak). 4-4 lapkát
húzzatok képpel felfelé a
játéktábla megfelelő helyére.
A nem kiválasztott ötlet- és tárgylapkák visszakerülnek a dobozba.
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2 játékos esetén: képezzetek 4
kupacot 5-5 lapkából, és
helyezzétek képpel felfelé a
játéktábla megfelelő helyére.
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3 és 4 játékos esetén:
képezzetek 4 kupacot 6-6,
illetve 7-7 lapkából.

Erőmű

A nem használt csőlapkák
visszakerülnek a dobozba.

Erdő

Tisztás
Csövek

2
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Keverjétek össze az erdőkártyákat.
Egyet fordítsatok képpel felfelé az erdő
dobópakliba. A többi kártyát képpel
lefelé tegyétek mellé az erdőbe.
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Az engram és elektromosság
tokeneket helyezzétek a
játéktábla mellé. (Engram: emlék,
memóriadarabka az agyban.)
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Minden játékos kap 1 engramot
minden színből, és 4
elektromosság tokent. Ezeket
rakjátok a saját
játékostáblátokra.
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Minden játékos vegye el a
saját 7 akciókártyáját. (Az
angol szabály transmissions
kártyának hívja őket.)
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Keverjétek meg a csőlapkákat.

Keverjétek meg a
kártyáitokat, képezzetek saját
húzópaklit belőlük. Húzzatok
3 kártyát kezdő szettnek.

A játék menete
Aki utoljára kapott SMS-t, az kezdi a játékot. A játékosok az óramutató járásának megfelelően következnek,
mindenki egy kört hajt végre, egészen a játék végéig.
A köröd során mozgatnod kell egy robotot, utána
végrehajthatsz egy akciót. Egy robot mozgatásához
válassz egy kártyát a kezedből.
Ha a kártyán egy robot van, mozgasd azt a robotot.

A robotokat a megadott úton tudod mozgatni,
az óramutató járásának megfelelően. A helyszíneken 2 mező van, minden mező 1 lépésnek
számít. Egy mezőn csak egy robot állhat.
Ha egy robot az utadban áll, egyszerűen ugord
át. Az átugrott mező nem számít lépésnek.
A robotot legalább egy mezőnyit mozgatnod
kell, és legfeljebb annyit léphetsz vele, amennyi
a kártyán (és a játékostáblán) látszik.

A sárga robot legfeljebb 2, a kék 3 mezőnyit léphet.

Lépj (max) 3-at, és húzz egy kártyát az ERDŐBEN.
Ha a kártyán helyszínek látszanak, mozgass egy
robotot valamelyik helyszínen.

Hajtsd végre azt az akciót, ami ahhoz a helyszínhez
tartozik, ahol a robot befejezi a mozgását. Ne hajtsd
végre az akciót, ha nem akarod (vagy nem tudod).
Utána a kijátszott kártyádat helyezd a húzópaklid
aljára, és húzz egy új kártyát. Sose keverd meg a
húzópaklidat!
Ha a mozgatott robothoz ötletlapkáid kapcsolódnak, a köröd során egyszer használhatod ezeket az
ötleteket tetszőleges sorrendben. Az ötletlapkák
felülírják a normál szabályokat, és különféle előnyöket
adnak. Részletesen lásd a 14. oldalon.

Mozgasd a robotot a TAVON, és vegyél egy tárgyat a VÁROSBAN.

Ez a robot elkölthet 2 elektromosságot, hogy egy kék engramot kapj.

A helyszínekhez tartozó akciók
Ha a robot mozgása a TAVON vagy a TISZTÁSON ér
véget, engramot kapsz.
A

Az

ERŐMŰNÉL vegyél el 4 elektromosságot.

TAVON egy kék vagy két fehér
engramot kaphatsz.

A TISZTÁSON egy zöld vagy két sárga
engramot kaphatsz.

A kapott elektromosság tokeneket gyűjtsd magad
előtt. Bármennyit szerezhetsz, nincs limitálva. Az
elérhető elektromosság tokenek száma nincs
korlátozva, ha elfogynak a jelölők, helyettesítsétek
őket bármilyen módon.
Az ERDŐBEN húzz 2 kártyát: vagy a képpel felfelé lévő
dobópakliból, vagy a húzópakli tetejéről. (Kettőt egy
helyről vagy 1-1 kártyát.)

Ha engramot szerzel, helyezd azt a játékostáblád
tetejére a jelzett helyekre. Egyszerre legfeljebb 7
engram lehet nálad. Ha további engramokat kapsz,
a köröd végén el kell dobnod a felesleget (a hetes
limit felett).
A húzott kártyák közül tarts meg egyet, a másikat
helyezd a dobópakli tetejére (képpel felfelé). A
választott kártyát helyezd magad elé, képpel felfele. Az
erdőkártyákat a játék folyamán egyszer használhatod.
A köröd során tetszőleges számú erdőkártyát
kijátszhatsz, még azt is, amit ebben a körben
szereztél. A kijátszott erdőkártyákat használat után
fordítsd képpel lefelé (de hagyd magad előtt). A játék
végén az erdőkártyák extra pontokat érhetnek. Ha az
erdőkártya húzópakli elfogy, keverjétek újra a
dobópaklit (és a felső lapot fordítsátok fel a
dobópakliba).

A VÁROSBAN vásárolhatsz egy tárgyat,
ami a játék végén győzelmi pontot ér.

A SZEMÉTTELEPEN ötletlapkát vásárolhatsz,
hogy fejleszd az egyik robotodat.

Egy tárgy vásárlásához dobd el azt a 2 engramot,
ami a tárgylapkán szerepel, és annyi elektromosság
tokent, amennyi a lapka alatt van (a játéktáblán).
Helyezd a tárgyat a játékostáblád egyik robotjára (nem
muszáj arra, akivel vásároltál). Egy tárgy 2 helyet foglal
el a robotodon (kell legyen 2 üres hely rajta). Miután
leraktad, a tárgyat később nem helyezheted át.
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A Miután
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Egy ötletlapka vásárlásához fizess annyi
elektromosságot, amennyi a lapkán szerepel. Ezenkívül,
hogy ha a bal szélső két lapka közül vásárolsz, akkor még
egy sárga vagy fehér engramot is el kell dobj. Helyezd az
ötletlapkát bármelyik robotodra (nem muszáj arra, akivel
vásároltál). A lapka egy üres helyet foglal el a roboton (kell
legyen legalább 1 helyed), valamint ha leraktad, később
nem helyezheted át.

egy
a felette lévő ötletA tárgyat megvettél,
A
lapkát dobd el (visszakerül a dobozba). A többi ötlettárgy párost mozgasd jobbra a játéktáblán. Végül
húzz egy új ötlet- és tárgylapkát a bal szélső mezőre.
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A ötletlapkát
A megvettél, az alatta lévő tárgyat
dobd el (visszakerül a dobozba). A többi ötlet-tárgy párost
mozgasd jobbra a játéktáblán. Végül húzz egy új ötlet- és
tárgylapkát a bal szélső mezőre.
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Egy ötletlapka 1, egy tárgy 2 helyet foglal el egy robotodon.

A CSÖVEKNÉL vásárolhatsz egy
csőlapkát bármelyik kupacból.

A játék vége
A játék véget ér, ha valamelyik játékos:
Elveszi az utolsó csőlapkát bármelyik kupacból,
vagy
Nem tudja újratölteni az ötlet/tárgylapkákat
vásárlás után, vagy
A játékostábláján minden robotját telepakolja
tárgy- vagy ötletlapkákkal.

Egy csőlapka vásárlásához dobd el azt a 3 engramot,
ami a lapkán látszik, és csatlakoztasd a csövet a már
meglévő hálózatodhoz. Miután a lapkát leraktad,
később nem helyezheted át. Próbálj minél hosszabb
vezetéket létrehozni, hogy több pontot szerezz.

Ha nem tudod vagy nem akarod lerakni az új lapkát,
fordítsd képpel lefelé, és helyezd magad elé. Ez
esetben 4 győzelmi pontot ér a játék végén. Ha egyszer
félreraktad, később már nem kapcsolhatod a többihez.

Ez a játékos ezzel befejezi a játékát, de a többiek még
egy utolsó kört játszanak. Utána minden játékos
összeadja a szerzett pontjait.

Pontozás
Egy játékos végső pontszáma az alábbiakból áll össze:
Madarak és lepkék az ötlet-, tárgy- és csőlapkákon.
Számold össze figyelmesen, hány lepkét és madarat gyűjtöttél. A két
számot szorozd össze egymással.
Például, ha 3 madarat és 4 lepkét gyűjtöttél, a szerzett győzelmi pontod 3 x
4 = 12. Ha van madarad, de nem gyűjtöttél lepkét (vagy fordítva), akkor
- mivel nullával szorzol - nem kapsz értük győzelmi pontot.
A csőlapkák annyi pontot érnek, amennyi a lapkán látszik.
A megfordított (nem berakott) lapkák 4 pontot érnek.

Ha 3 lapkát kapcsolsz
a kezdőlapka után, 6
pontot kapsz.

Számold össze, hány lapkából áll a leghosszabb vezetéked.
A kezdőlapkát nem (!) számítva, nézd meg a leghosszabb
vezetéked hosszát, és az alábbiak szerint pontozd:
1 lapka = 1 pont, 2 = 3, 3 = 6, 4 = 10, 5 = 15 pont. Minden
további kapcsolódó lapka 5 pontot ér, így egy 7 lapka hosszú
vezeték 25 győzelmi pont.
Ha egy robot tele van ötlet- és tárgylapkákkal, annyi
pontot ér, amennyi a játéktábládon narancs színnel jelzett.

Pontozd le az összes ötlet- és tárgylapkádat is. Néhány tárgy értéke
attól függ, mennyit gyűjtöttél belőle. Például, ha 1 zoknid van, az 1
pontot ér. Ha két zoknit vásároltál, darabonként 5 pontot kapsz (összesen
10-et). Ha mindhármat megvetted, 3 x 8 = 24 pontot.
Pontozd le azokat a tárgyakat is, amelyeknek az értéke gyűjtött
tárgyaktól, ötletektől, csőlapkáktól függ. Például: ha 3 tárgyad van (ezzel
együtt), 6 pontot kapsz. Ezzel a lapkával legfeljebb 8 pontot gyűjthetsz.

Add össze az erdőkártyáidon levő pontokat is.
Emellett, nézzétek meg, ki hány makkot gyűjtött (az erdőkártyák
alján). A legkevesebb (de legalább 1) makkot gyűjtő játékos kap
további 5 pontot. Holtverseny esetén minden játékosnak jár az 5 pont.

A legtöbb pontot elért játékos a nyertes.
Holtverseny esetén a kevesebb makkot gyűjtött játékos nyer.

Szóló játék szabályai
Előkészületek. A komponenseket úgy készítsd elő,
mintha 3-an játszanátok. Mint az alap játékban, itt is
kapsz 2 kezdő ötletlapkát, 4 engramot, 4 elektromosság tokent és egy kezdő csőlapkát. Egy virtuális
ellenféllel játszol, akit Harvey-nak hívnak. Adj neki
egy játékostáblát, de ő nem kap más kezdő elemet.

Hogyan játszik Harvey? A kezdőjátékos meghatározásához Harvey 2 órája kapott SMS-t. A te köreid a
normál szabályok szerint zajlanak. Harvey viszont az
összes megmaradt akciókártyával játszik. Keverd meg
mind a 21 kártyát, és képezz neki egy húzópaklit
belőle. Harvey fordulójában fordítsd fel a legfelsőt.

Helyezz 4 elektromosság tokent, valamint minden
színű engramból 2-2 darabot a játéktáblára. Ha a játék
során engramot vagy elektromosság tokent kapsz
bármi okból, csak a játéktábláról húzhatsz. Ha nincs a
táblán olyan nyersanyag, amit szereztél, akkor nem
kapsz.

Ha az a kártya egy robotot ábrázol, Harvey azt
mozgatja, és utána végrehajt egy akciót. Ha az a kártya
egy helyszínkártya, Harvey az összes robotot az összes
helyszínen mozgatja. Mozgatás után dobd el a kártyát.
Keverd újra a húzópaklit, ha kifogyna.
Harvey a robotokat mindig a lehető legmesszebb
mozgatja. Mozgás és akció során az ötletlapkáit
viszont sohasem használja.
Helyszínkártya esetén, először a legfelső helyszínről
mozgatja a roboto(ka)t, és hajt végre akciót. Utána
sorban a többi helyszínről is mozgat minden ottlévő
robotot (és mozgás után végrehajtja az érkezési
helyszínhez tartozó akciót). Ezt azt eredményezi, hogy
Harvey egy forduló alatt több robotot is mozgathat,
sőt, ugyanazt a robotot néha többször is!
Ha egy helyszínen két robot is van, először az
óramutató járásának megfelelően előrébb lévőt
mozgatja. Utána végrehajtja az akcióját, majd folytatja
a második robottal. Ha egy jelzett helyszínen nincs
robot, a következő helyszínnel folytatja. Ha egyik
helyszínen sincs robot, Harvey veszít egy kört (de ne
örülj, meglesz ennek a böjtje).

Amikor nyersanyagot kell fizess valamiért (pl.
vásárolsz egy tárgyat 2 engramért és valamennyi
elektromosság tokenért), választhatsz, hogy a
nyersanyagokat a játéktáblára rakod vissza (és így
később újra megszerezheted), vagy a dobozba kerüljön
vissza. De vigyázz, mert a játék végén a táblán maradt
tokenek ellened pontozódnak.

Szóló mód, Harvey akciói
Tisztás. Ha a két mező közül a robot az óramutató
járásának megfelelően előrébb lévőre érkezik, helyezz
1 zöld engramot a játéktáblára. Ha a másik mezőre,
akkor 2 sárgát.

Szeméttelep. Harvey elhúz egy ötletlapkát. Hasonlóan
a tárgyakhoz, a megszerzett ötletlapka a robot színétől
függ: a sárga robot az első, a kék a második, a zöld a
harmadik, a piros a negyedik lapkát húzza el.

Tó. Ha a két mező közül a robot az óramutató
járásának megfelelően előrébb lévőre érkezik, helyezz
1 kék engramot a játéktáblára. Ha a másik mezőre,
akkor 2 fehéret.

A megszerzett ötletlapkát is azonnal helyezd Harvey
egyik robotjára a játékostábláján. Ha még van hely
rajta, pakold a sárga robotra. Ha nincs, sorban a kék,
zöld, végül a piros robotra. Ha a lapka sehova sem fér
fel, akkor kikerül a játékból. A megszerzett lapka alatti
tárgyat dobd ki.

Erőmű. Ha a két mező közül a robot az óramutató
járásának megfelelően előrébb lévőre érkezik, helyezz
2 elektromosság tokent a játéktáblára. Ha a másik
mezőre, akkor egyet.
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attól függ, milyen színű robottal érkezik a városba:
balról jobbra számolva, a sárga robot az első, a kék a
második, a zöld a harmadik, a piros a negyedik tárgyat
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Erdő. Ha a robot az erdőben áll meg, Harvey megszerzi
az erdőkártyák dobópaklijának legfelső lapját (rakd a
játékostáblája mellé, a játékvégi pontozáshoz). Utána
csapd fel a húzópakli legfelső lapját a húzópaklira.
Csövek. Harvey elhúz egy csőlapkát. Ismét a robot
színe dönt, felülről lefelé nézve a sárga robot az első, a
kék a második, a zöld a harmadik, a piros a negyedik
kupacból húz. A megszerzett csőlapkát rakd Harvey
játékostáblája mellé. A vásárlás neki itt sem kerül
nyersanyagba, és ő nem építget vezetéket.

Harvey zöld robotja a harmadik tárgyat szerzi meg.
A megszerzett tárgyat azonnal helyezd Harvey egyik
robotjára a játékostábláján. Ha még van hely rajta,
pakold a sárga robotra. Ha nincs, sorban a kék, zöld,
végül a piros robotra. Ha a tárgy sehova sem fér fel,
akkor kikerül a játékból. A szerzett tárgy feletti
ötletlapkát dobd ki.
Harvey kék robotja mindig a második kupacból húz.

Szóló játék pontozása
A szóló játék hasonlóan ér véget, mint a normál
játék. Amennyiben a te köröd miatt ér véget a játék,
előfordulhat, hogy Harvey az utolsó körében esetleg
nem tud tárgyat, ötlet- vagy csőlapkát szerezni, ez
esetben, hát, így járt.

Vagy mindig Harvey győz? Ha úgy érzed, hogy túl
nehéz a játék, dobjál ki egy vagy több helyszínkártyát a paklijából. A város, szeméttelep és a csövek
segítik őt a legjobban, ha könnyíteni akarsz a
játékon, ezekből a helyszínekből dobálj ki (vagy dobd
ki az összes helyszínkártyát akár).

Harvey pontjainak kiszámolásához, a szokásos módon
pontozd az ötlet- és csőlapkáit, tárgyait, telepakolt
robotjait, pillangóit x madarait. Harvey leghosszabb
vezetéke az összes megszerzett csőlapkája (az egész
egy hosszú vezeték).
Fedd fel Harvey erdőkártyáit. Ha van közöttük pontot
érő, add hozzá azt is Harvey pontjaihoz. Emellett,
Harvey minden erdőkártyájáért kap +1 pontot. Nézd
meg a szerzett makkokat is, kettőtök közül aki kevesebbet szerzett (de minimum 1-et), még 5 pontot kap.
A megmaradt nyersanyagaid nem számítanak, viszont
azok, amik a játéktáblán maradtak (nem szerezted meg
őket), azok mínusz pontot jelentenek neked. Minden
fent maradt zöld és kék engram -2, a sárga és fehér -1,
a fent maradt elektromosság tokenek darabonként
mínusz fél pontot adnak (vond ki az össz pontjaidból).
Sikerült Harvey-t legyőznöd?

Ha kidobsz néhány helyszínkártyát, könnyebben nyerhetsz.

Ötletlapkák összefoglalója
A robot mozgatása helyett költs el
1 elektromosság tokent, hogy a
robot helyet cseréljen egy másikkal.
A robot mozgatása helyett költs el
1 elektromosság tokent, és ugorj
bármelyik üres mezőre a táblán.
Mozgasd a robotot az óramutató
járásával ellenkezőleg.
Költs el 2 elektromosság tokent, és
kapsz egy jelzett színű engramot.
Költs el 1 elektromosság tokent, és
kapsz egy sárga vagy fehér engramot.

Költs el egy zöld engramot, és kapsz
egy kéket. Ennek az ötletlapkának a
megvásárlása ingyenes.
Költs el egy kék engramot, és kapsz
egy zöldet. Ennek az ötletlapkának a
megvásárlása ingyenes.
Mozgasd a robotot egy további
mezővel. Ennek az ötletlapkának a
megvásárlása ingyenes.
Mozgasd a robotot két további
mezővel.
Megkapod a jelzett mennyiségű
elektromosság tokent.

Költs el 3 elektromosság tokent, és
kapsz egy tetszőleges engramot.

A játék végén kapsz két lepkét.

Költs el 2 elektromosság tokent, és
húzd fel a legfelső erdőkártyát a
húzópakliból.

A játék végén kapsz 1 pontot és
egy madarat.

Ha a robot bármilyen engramot szerez a tisztáson vagy a tóban, megkapod pluszban a jelzett engramot is.

A játék végén kapsz 2 pontot és
egy madarat.

Ha a robot bármilyen engramot
szerez a tisztáson vagy a tóban,
kapsz még 2 elektromosság tokent is.

A játék végén kapsz 3 győzelmi
pontot.

Költs el 2 tetszőleges engramot, és
kapsz egy tetszőleges engramot.
Költs el egy fehér engramot, és
kapsz egy zöldet.
Költs el egy sárga engramot, és
kapsz egy kéket.

A játék végén kapsz 4 győzelmi
pontot.
Aktiváld bármelyik ötletlapkáját a
szomszédos jobb oldali saját
robotodnak. Nem használható a
végső pontozásnál.
Aktiváld bármelyik ötletlapkáját a
szomszédos bal oldali saját
robotodnak. Nem használható a
végső pontozásnál.

Erdőkártyák összefoglalója
A játék végén kapsz 3 győzelmi pontot.

Költs el egy elektromosság tokent, és
kapsz 1 kék és 1 sárga engramot.

Kapsz 6 elektromosság tokent.

Ha a városban egy tárgyat vásárolsz, a
felette lévő ötletlapkát ingyen
megkapod, ahelyett, hogy kikerülne a
játékból.

Kapsz egy tetszőleges színű engramot.

Miután akciót hajtottál végre az
erőműben, kapsz 2 tetszőleges színű
engramot.

Miután akciót hajtottál végre a tóban,
kapsz 2 tetszőleges színű engramot.

Miután akciót hajtottál végre a
tisztáson, kapsz 2 tetszőleges színű
engramot.

A városban és a csöveknél a kék
engram helyett fizethetsz zölddel
(vagy fordítva), illetve a sárga engram
helyett fehérrel (vagy fordítva).

Költs el egy elektromosság tokent, és
kapsz 1 zöld és 1 fehér engramot.

Azonnal hajts végre egy újabb kört egy
tetszőleges robottal.

Különleges tárgyak
A játék végén kapsz 2 pontot
minden megszerzett tárgy után
(ezt is beleértve). Legfeljebb 8
pontot kaphatsz így.
A játék végén kapsz 2 pontot
minden megszerzett ötletlapka
után. Legfeljebb 10 pontot
kaphatsz így.
A játék végén kapsz 2 pontot
minden megszerzett csőlapka
után (nem számítva a kezdőlapkát). Legfeljebb 8 pontot
kaphatsz így.
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