Próbálkoztál már az Origin junior verziójával? Tapasztalt játékos vagy?
Ha igen, akkor ezt a verziót ajánljuk!

2-4 10
éves
45
kor felett perc

Az Origin játékban minden idők
legnagyobb kaladját élheted át: az
emberiség terjeszkedését. Afrikából, a
világ bölcsőjéből indulva felfedezheted
az egész bolygót, bővítheted tudásod és
előreléphetsz az evolúcióban.

játékos

TARTALOM
• 1 játék tábla
• 1 jutalom tábla
• 36 törzstag
• 36 falu
• 30 találmány jelző
• 6 vadászat jelző
• 11 szoros jelző
• 48 kártya:
• 14 akció lap (sárga)
• 14 állandó lap (narancs)
• 20 feladat lap (lila)

Készítette: Andrea Mainini
Illusztrátor: Nephyla

A JÁTÉK CÉLJA
A játék célja a legtöbb pont összegyűjtése feladatok végrehajtásával, vadászattal,
szorosok ellenőrzésével vagy a tudásod fejlesztésével.

TÖRZSTAGOK

Sebesség 1

Sebesség 2

MAGAS

Sebesség 3

GYENGE
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ERŐS

Erő 1

Erő 2

Erő 3

SZÍN

ALACSONY ÁTLAGOS

SZÉLESSÉG

MAGASSÁG

Minden törzstag három tulajdonsággal rendelkezik: sebesség (= a magassága), erő (= a
szélessége) és szín. Minden tulajdonságból három különböző változat létezik.

FEHÉR, BARNA ÉS FEKETE.
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• Rakd a játék táblát B az asztal közepére, és rakd mellé a kisebb táblát, amit jutalom táblának hívunk C.
• Rakd a doboz alsó részét a 36 törzstaggal a doboz felső részébe, kissé megdöntve D, hogy
a bábuk jól láthatóak és hozzáférhetőek legyenek mindenkinek.
• Ezután rakd az egyik leggyengébb és legalacsonyabb bábut, bármely színben az Origin
jellel jelölt területre E.
• Minden játékos választ egy színt (nem a törzstagok színei közül) és elveszi a 9, hozzá
tartozó falut F.
• Keverd össze az akció kártyákat (sárga) és rakd őket egy pakliba képpel lefelé, a jutalom
tábla megfelelő helyére G. Tegyél ugyanígy az állandó lapokkal is (narancs) H.
• Keverd össze a feladat kártyákat (lila) és ossz ki 3-3 véletlenszerű lapot minden játékosnak. Minden játékos kiválaszt ezek közül egyet I és a maradék két lapot visszateszi a
pakliba. Keverd össze újra a feladat kártyákat és rakd le őket képpel lefelé, a jutalom
tábla megfelelő helyére J.
• Találomra rakd le a találmány jelzőket, képpel felfelé a jutalom tábla megfelelő
helyeire K. A nem használt jelzőket képpel lefelé tedd félre, tartalékot képezve L.*
• Találomra rakd le a szoros jelzőket képpel felfelé a 11 szorosra, a játék táblára M.
• Találomra rakd le a vadászat jelzőket képpel felfelé az összes zöld területre, a játék táblára
N. Rakd vissza a dobozba a nem használt jelzőket; nem lesz rájuk szükség a játékban.
• A legkisebb játékos kezd, és a sorrend az óramutató járása szerint halad.
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Összeállítás 2 és 3
játékos esetén
4 játékosnál minden átlagos
bábuból 2 van. 2 vagy 3
játékos esetén, vegyünk ki 9
átlagos törzstagot O, így 27
bábu marad, nem pedig 36.
Ezáltal az összes törzstag
különböző lesz.

Tipp: Egyszerűen
megmondhatjuk egy
bábu magasságát úgy,
hogy megnézzük a
lábaknál levő részek
számát, melyeket pontozott vonalak választanak el.
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* Ha nincs lerakva legalább 3 darab 1-es
szintű találmány jelző, akkor ismételd ezt
a lépést addig, amíg nem lesz.
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AKCIÓ FÁZIS
1 - A fordulója során egy játékosnak a következő 3 akció egyikét el KELL végeznie:
EVOLÚCIÓ
Rakj le egy új törzstagot és a faluját
a tábla egy üres területére.

MIGRÁCIÓ
Mozgass egy törzstagot és a faluját
egy üres területre.

CSERE
Mozgass egy törzstagot és a faluját
egy másik játékos törzstagja felé.

2 - A játékos elveszi az akciójához tartozó jutalmat (lásd a jutalom fázist).
3 - A kötelező akciója mellett, a játékos kijátszhat színenként legfeljebb egy kártyát (lásd a kártyák részt)
fordulója során bármikor.

EVOLÚCIÓ

Rakj le egy új törzstagot és a faluját
a tábla egy üres területére.

A játékos elvesz egy törzstagot a tartalékok közül és
leteszi azt a játék tábla egy üres területére. Az új bábut
olyan területre kell lerakni, mely szomszédos egy
olyan területtel, ahol már áll egy bábu, függetlenül
attól, hogy az melyik játékoshoz tartozik. A
szorosokkal összekapcsolt területeket szomszédosnak tekintjük. Ahhoz, hogy egy bábu lerakható legyen,
legalább két tulajdonságában egyeznie kell azzal a
bábuval, aki mellé kerülni fog.

Helytelen: Az erő különbség
nagyobb, mint 1.

Helytelen: A
magasság kisebb.

Megj.: Ha az evolúció olyan területen
zajlik, ami több foglalt területtel is
szomszédos, akkor a lerakás szabályai
csak az egyik szomszéd bábuval kapcsolatban kell, hogy érvényesüljenek.

MIGRÁCIÓ

A következő tulajdonságok különbözhetnek: különböző szín, +1
magasság vagy +1 erő. Nem lehet olyan bábut lerakni, melynek
magassága vagy ereje kisebb, mint a szomszédjáé.
A következő felállások szabályosak:
• Teljesen azonosak: azonos magasság, azonos erő, azonos szín.
• Különböző szín: azonos magasság, azonos erő, különböző szín.
• +1 erő: azonos magasság, azonos szín, 1-gyel nagyobb erő.
• +1 magasság: azonos erő, azonos szín, 1-gyel nagyobb magasság.

Helyes: Csak a szín
különbözik.

Helytelen: A szín és a
magasság is különbözik.

A játékos lerakja a területre a törzstagját, a saját színű falujával. Az 1-es
erejű bábukat bele kell illeszteni a lyukba, míg a nagyobbakat a falu tetejére rakjuk.
Mostantól a bábut és a falut nem lehet elválasztani, még akkor sem, ha a bábu mozog. Ha
már leraktuk, sem a bábukat, sem a falukat nem lehet levenni a tábláról semmiféleképp.

Mozgass egy törzstagot és a faluját
egy üres területre.

A játékos mozgathatja egyik bábuját (a falujával együtt), ami már a táblára van
rakva, annyi területnyi távolságra, amennyi a magasság értéke (1, 2 or 3).
Ezen mozgás során egy játékos átmozoghat területeken, még akkor is, ha ott
egy másik játékos bábuja áll.
Nem muszáj az összes mozgáspontot felhasználni.

CSERE

A zöld játékos egy 2-es magasságú bábut mozgat. Áthalad a rózsaszín bábu által birtokolt zöld
területen és megérkezik a narancs színű mezőre..

Mozgass egy törzstagot és a faluját egy másik
játékos törzstagja által elfoglalt területre.

A mozgás ugyanazon szabályok szerint történik, mint a migráció.
A célterületen álló bábu kisebb erejű kell, hogy legyen.
Az érkező bábu cserét vált ki: a két bábu (és a faluik) helyet cserélnek. Az erősebb
bábu elfoglalja a gyengébb bábu területét, míg a gyengébb bábu átkerül arra a
területre, amit az erősebb éppen elhagyott.
Nem lehetséges cserét végrehajtani a kezdő terület semleges bábujával.
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Helyes: Csak a magasság
különbözik (a különbség +1).

A rózsaszín játékos egy 2-es erejű, 2-es magasságú bábut mozgat. Mozog és megérkezik a
sárga mezőre, ahol egy zöld, 1-es erejű bábu
áll. A rózsaszín bábu elfoglalja a zöld helyét,
a zöld bábut pedig elüldözi a rózsaszín bábu
korábbi helyére.

A JUTALOM FÁZIS
A játékos úgy fejezi be a fordulóját, hogy elveszi az elvégzett akciója jutalmát.
4 fajta jutalom van, amit az elfoglalt területek alapján lehet megszerezni:
• Kártyák (Akció-, állandó- vagy feladat kártyák)
• Találmány jelzők (1., 2., 3., 4. és 5. szint)
• Vadászat jelzők (4 - 8 értékben)
• Szoros jelzők (3 - 5 értékben)

1) KÁRTYÁK MEGSZERZÉSE ÉS TALÁLMÁNYOK FELTALÁLÁSA
Mikor egy játékos mozog vagy lerak egy törzstagot egy területre, akkor azonnal
elveszi a terület színe alapján neki járó jutalmat.
A sárga, narancs, barna vagy lila területek a jutalom tábla színeire utalnak. Minden
színhez kétféle jutalom társul, amiből választhatunk (lásd lentebb).

SÁRGA

NARANCS

Vedd el az egyiket a
három elérhető
találmány jelzőből a
sárga színű oszlopból,
majd húzd fel az első akció kártyát.

Vedd el az egyiket a három
elérhető találmány
jelzőből a narancs színű
oszlopból, majd húzd fel
az első állandó kártyát.

VAGY
Húzd fel az első három
akció kártyát és vedd őket
a kezedbe. Ezután rakd
bármely két akció kártyát
a kezedből a pakli aljára.

VAGY
Húzd fel az első három állandó kártyát és vedd őket
a kezedbe. Ezután rakd
bármely két állandó kártyát a kezedből a pakli
aljára.

Megj.: Az a játékos aki
egy cserét kényszerít ki egy
másik játékossal, ugyanúgy
megkapja az elfoglalt terület
után járó jutalmat, mint a
migráció vagy az evolúció esetében. A másik játékos nem
veszti el a javait, de nem is
kap jutalmat azért a területért,
ahová elűzték.

Megj.: Ha egy játékos felhúzhatna egy kártyát vagy egy
találmány jelzőt, de már nincs
elérhető kártya vagy jelző,
akkor nem kap jutalmat.

LILA
Vedd el az egyiket a három
elérhető találmány
jelzőből a lila színű
oszlopból, majd húzd fel
az első feladat kártyát.

BARNA
Válassz kettőt a hat
találmány kártyából,
amik a barna színű oszlopban vannak.

VAGY
Húzd fel az első három feladat kártyát és vedd őket
a kezedbe. Ezután rakd
bármely két feladat kártyát a kezedből a pakli
aljára.

VAGY
Válassz egy találmány kártyát bármelyik oszlopból,
a jutalom tábláról.

Mikor egy találmány jelzőt elveszünk a jutalom tábláról, akkor azt a halomból húzott
véletlenszerű jelzővel kell pótolni. Ha elfogynak a tartalékok, akkor a jelzőt nem pótoljuk.
A kártyák leírását a 4. oldalon találhatod meg.
TALÁLMÁNY JELZŐKKEL KAPCSOLATOS TILTÁSOK
Vigyázat! A jelzőket képpel felfelé a játékosok elé kell rakni. A játékosnak az éppen felhúzott jelzőt(ket) fölé kell raknia egy nála eggyel kisebb szintű jelzőnek. Mindig fel lehet
húzni egy 1-es szintű találmány jelzőt, de ha a játékosnak nincs eggyel kisebb szintű
jelzője, akkor nem húzhat fel egy 2-5 szintű találmány jelzőt.
A jelző szintjét a rajta levő lándzsák száma adja meg. A jelzőn levő többi illusztráció csak
esztétikai szempontokat szolgál.

2) VADÁSZMEZŐK
Egy játékos, ha lerak vagy mozgat egy törzstagot egy zöld színű területre, akkor azonnal
elveszi az oda lerakott vadászat jelzőt. Mostantól ez a terület nem ad több jutalmat. A játék
végén a játékos a jelző értékének megfelelő számú pontot fog kapni. Ha egy játékos egyszer már megszerzett egy vadászat jelzőt, akkor azt már sehogy sem veszítheti el.

Egy játékosnak van 1-2-3-1 jelzője.
Elvehet egy 4-es szintű jelzőt amit a
3-as szintű fölé rakhat,vagy egy 2-es
szintűt, amit az 1-es fölé rakhat,
vagy egy új 1-es szintű jelzőt.
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3) SZOROSOK
Mikor egy játékosnak egy szoros mindkét oldalán van egy-egy falu az ellenőrzése
alatt, akkor azonnal leveheti a szóban forgó szoros jelzőjét a játék tábláról.
Ha a szoros jelzőt valaki már elvette, akkor a szoros jelző tulajdonjogát már nem befolyásolja a szoros két oldalának ellenőrzése.
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A zöld játékosnak a szoros mindkét
oldalán van egy-egy faluja. Elveszi a
szoros jelzőt (értéke 4).
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A KÁRTYÁK
Megj.: Egy játékos nem
játszhat ki lapokat egy másik
játékos fordulója alatt. Saját
fordulója során viszont akár 3
lapot is kijátszhat.
Példa: A játékos kijátszhat egy
akció lapot a fordulója elején,
majd mozoghat egy bábuval, kijátszhat egy állandó lapot, majd
végezetül egy feladat lapot is.

POWER
Starting now, you can Swap
with Tribes of same strength.

Példa: Ezen a kártyán egy
3-as találmány jelzés van.
Birtokunkban kell legyen
egy 3-as találmány jelző,
hogy kijátszhassuk.

Megj.: Néhány feladat kártya
“kontinenseket” említ.
Minden, egymástól
szorossal elválasztott
föld kontinensnek
számít, kivéve az itt
látható két szigetet,
melyek együtt alkotják
Óceániát.

A játékos a fordulója során bármikor, a kötelező akcióján felül kijátszhat legfeljebb 3
kártyát, színenként egyet-egyet (sárga, narancs, lila).

• AKCIÓ KÁRTYÁK (sárga)
Mikor egy akció kártyát használunk, a kapcsolódó hatást azonnal végrehajtjuk és
a lapot eldobjuk.

• ÁLLANDÓ KÁRTYÁK (narancs)
Egy állandó kártya lerakásához birtokunkban kell, hogy legyen legalább egy
találmány jelző, a lapon jelölt szintben. A kártyát ki kell játszani és képpel a
játékos elé rakni, hogy a hatása érvénybe lépjen. A hatás állandó és a játék
végéig tart, még akkor is, ha a játékos elveszti azt a találmány jelzőt, ami
lehetővé tett számára a lap aktiválását.

• FELADAT KÁRTYÁK (lila)
A játékosok győzelmi pontokat szerezhetnek, amint teljesítik a kártyákon
jelölt feladatokat (rendelkezik a lapon jelölt dolgokkal, vagy többel). Ha
minden feltételnek megfelelt, akkor a játékos képpel felfelé maga elé rakhatja
a kártyát. Ha egy feladat lapot képpel felfelé leraktak, akkor azt nem lehet
elveszteni vagy ellopni semmilyen módon.
NAGYON FONTOS!
• Amint a játékos kijátsza feladat kártyáját, azonnal egy új feladat kártyát húz.
• Egy játékos 2 feladat kártyánál többet nem tarthat a kezében. Ha már van neki
2 feladat lapja és újat kéne húznia, akkor ki kell választania azt a kettőt, amit
megtart és a kimaradt lapot a feladat kártyapakli aljára kell raknia.

A JÁTÉK VÉGE
Példa:
Egy játékosnak van:
• 5 feladat kártyája
6/5/5/4/4 értékben
= 24 pont
• 2 állandó kártyája és 1
akció kártyája a kezében
= 3 pont
• 1 vadászat jelzője 4-es
értékben = 4 pont
• 2 szoros jelzője
(4 és 5 értékben)
= 9 pont
• 2 db 1-es, 2 db 2-es, 1 db
3-as, 1 db 4-es és 1 db 5ös szintű találmány jelzője
= 11 pont
Végső ereménye = 51 pont.

A játék akkor ér véget, ha az egyik (vagy több) tartozék elfogy:
• A három kártyapakli egyike kifogy (akció-, állandó- vagy feladat lapok).
• Az összes találmány jelzőt elvették már a jutalom tábláról.
• A törzstag tartalékok elfogytak.
• Minden játékos felhasználta már az összes faluját.
A játékos, aki a fent felsorolt elemek egyike közül az utolsót elveszi, ezzel megkezdi
a játék utolsó körét. A többi játékosnak még van egy-egy fordulója, majd a játék véget
ér és a játékosok összeszámolják a pontjaikat.
Az utolsó forduló során, a játékosok egynél több feladat kártyát is kijátszhatnak, de
már nem húznak új feladat lapokat az elsőként kijátszott lap után.
• A játékosok annyi pontot kapnak, amennyi a feladat kártyán szerepel.
• Minden, még kézben levő akció, állandó és feladat kártya 1-1 pontot ér.
• A vadászat jelzők és a szoros jelzők annyi pontot érnek, amennyi a jelzőn fel van tüntetve.
• Minden találmány jelző, ami a játékos elé van rakva 1 pontot ér, kivéve az 5-ös szintű
találmány jelzők, amik 5 pontot érnek.
A legtöbb pontszámot elérő játékos nyeri meg a játékot.
Döntetlen esetén az a játékos nyer, akinek több lapja maradt a kezében.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Origint hosszú ideig fejlesztettem és javítgattam és az elmúlt 5 év során számos alternatív változatban teszteltük is. Ezen
időszak alatt komolyan próbára tettem a barátaim és a Matagot gárdájának hajlandóságát és türelmét, ezért külön köszönet
illeti mindüket: Stefania Angelelli, Alberto Branciari, Luciano Sopranzetti, Walter Obert, Luca Borsa, Paolo Mori, Tinuz,
Paoletta, Willy, Paolo Ruffo, a Matagot csapat (Hicham, Arnaud, Mathieu, Yann, Doria, Barbara, Fabien, Sabrina). Külön elismerés
illeti Bruno Cathala-t, aki javaslataival és végső finomításaival jelentősen hozzájárult a végeredményhez.
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Fordította: Ormay Tamás

