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MÄNGU OSADMÄNGU OSAD
40 suurt kaarti (mängukaardid)

36 värvikaarti 
nelja värvi, väärtustega 1–9
4 raketikaarti, 
väärtustega 1–4

5 suurt meelespeakaarti

36 väikest kaarti 
(ülesannete 
kaardid)

16 žetooni

10 ülesandežetooni
5 raadiosidežetooni
1 hädasignaali žetoon

1 komandöri märk
1 reegliraamat/logiraamat

Otsitakse astronaute! Teadlaste sõnul asub meie 
päikesesüsteemi serval salapärane üheksas planeet� 
Kuid kõigist püüdlustest hoolimata pole nad suutnud 
selle olemasolu kohta vettpidavaid tõendeid esitada� 
Liituge selle põneva kosmoseseiklusega, et avastada, 
kas tegu on vaid müüdiga või leiate tõepoolest 
üheksanda planeedi�

Selles kaardimängus tuleb teil päikesesüsteemi 
läbimise käigus täita 50 erinevat missiooni� Kuid 
edukad olete vaid siis, kui töötate koos� Väljakutsetega 
toime tulemiseks ja missiooni täitmiseks on oluline 
infovahetus — kuid kosmoses võivad asjad osutuda 
oodatust keerulisemaks���
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variant variant 
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Vanusele 

10+
Mängijaid 

3–5*
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Mäng „The Crew“ 
pakub teile 
ladusa loo, kuid 
samahästi võite 
missioone läbida 
omal valikul, 
sest kaks katset 
ei lõpe kunagi 
samamoodi� 
Mängige nii, 
nagu teile kõige 
rohkem meeldib�

„The Crew“ on missioonide täitmisel põhinev tihide 
võtmisega koostöömäng� Mida see tähendab?

Selles veerus on lühike 
ja kokkuvõtlik 
ülevaade kõige 
olulisematest 
reeglitest — nii saate 
pärast pikemat pausi 
kiiresti mängu juurde 
tagasi pöörduda�

Koostöö
Te võidate ja kaotate üheskoos — vaid siis, kui igaüks 
on edukas ning üksteist aidatakse, on võimalik missioone 
täita ning mäng võita.

Missioonipõhine
Rännaku kestel tuleb läbida 50 erinevat missiooni, millest 
igaüks on ainulaadse eesmärgiga ning mida mängitakse 
läbi kindlas järjekorras sidusa loona. Missioone 
võib mängida ka teises järjekorras, kui mängijad 
seda eelistavad. Missioonid leiate logiraamatust 
reegliraamatu lõpus�

Tervet seiklust te tõenäoliselt ühe korraga läbi ei mängi. 
Seetõttu on kõige parem, kui mängijad saavad kokku 
mitu korda, et kõik missioonid läbi mängida. Esimesed 
missioonid kestavad harva kauem kui viis minutit, kuid 
hiljem on iga missiooni jaoks vaja varuda rohkem aega, 
sest need muutuvad järjest keerulisemaks.

Tihivõtmise mäng
Kõik kaardid jagatakse „meeskonnale“ (mängijatele) laiali 
ning seejärel käivad meeskonnaliikmed ükshaaval enda 
kaarte avatuna lauale. Sellist kordamööda ühe kaardi 
käimist nimetakse „tihi“ mängimiseks. Tihi võtab endale 
mängija, kes asetab lauale kõige kõrgema väärtusega 
kaardi, kuid ainult siis, kui see kaart on õigest mastist.

Mängus on viis kaardimasti: roosa, sinine, roheline, 
kollane ja raketikaardid. Masti järgimine tähendab, 
et mängijad peavad „järgima“ esimese mängija valitud 
masti ehk käia saab vaid sama tüüpi kaarte. Vaid siis, kui 
sama masti kaarte ei ole, võib käia teisest mastist kaarte.

TÄHELEPANU

Kui kaartide värve 
on raske eristada, 
võite selle asemel 
kasutada järgmisi 
sümboleid: 
 
 
 

 
Igale kaardivärvile 
on omistatud 
ka sümbol�
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Järgnevad näited selgitavad, milline kaarditüüp (või mast) tuleb käia — 
st, milline kaart käidi tihisse esimesena:
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Igas voorus käib 
iga meeskonnaliige 
päripäeva 
järjekorras ühe 
kaardi� Need kaardid 
moodustavad tihi� 
Kõrgeim käidud kaart 
võtab tihi�

Esimesena lauale 
käidud kaart määrab 
selle tihi jaoks 
masti� See kehtib 
nii värvikaartide kui 
raketikaartide kohta�

Kui masti pole 
võimalik käia, võib 
käia omal valikul 
mistahes kaardi�

Ainult määratud 
masti kaart või 
raketikaart võib 
tihi ära võtta� 
Tihi võtmine 
pole kohustuslik�

Raketid on 
trumbikaardid 
ja nad võivad iga tihi 
ära võtta� Kui tihis 
on mitu raketikaarti, 
võtab tihi kõrgeima 
väärtusega 
raketikaart�

Võetud tihid 
pannakse kõrvale 
pildiga alaspidi ning 
vaadata tohib ainult 
viimase tihi kaarte�

Vastavalt esimesena käidud kaardi 
kollasele 2  mastile 
käidi kollane 6  ja  8 . 
8  on kõrgeima väärtusega 

ja seega võtab tihi.

Roheline 3  määrab masti.
5  on kõrgem ja seega võtab tihi. 

Kuigi kõrgeim väärtus tihis oli roosa 9  
ei olnud see õigest mastist ja seega 
ei saa tihi võtta. 

Tihi saab ära võtta ainult määratud masti kaardiga. 
Määratud mastist kõige suurema numbriga kaart võtab 
tihi. Võetud tihi pannakse kõrvale, pildiga alaspidi. Ainult 
kõige viimati võetud tihi kaarte tohib vaadata.

Tihi mängimise ajal ei ole kohustust käia mingit kindlat 
kaarti. Kui sul on mitu kaarti, mida saad käia, võid 
käia madalama, isegi kui sul oleks olnud kõrgem kaart, 
millega oleksid saanud tihi võtta. Teisisõnu, sa pole 
kohustatud tihi võtma.

Raketikaardid on trumbikaardid� See tähendab, 
et nad võtavad alati tihi, ükskõik millised on teised 
mängusolevad kaardid. Värvimastiga tihi puhul võib 
raketikaardi käia ainult siis, kui mastivärvi kaarti 
pole võimalik käia. Kui raketikaart käidi esimesena, 
määrab see masti ja seda tuleb võimaluse korral käia. 
Kui võistluses on mitu raketti, võidab kõige kõrgema 
väärtusega raketikaart.
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Maksimaalselt üks 
infovahetus ühe 
meeskonnaliikme 
kohta ühe 
missioonikatse ajal�

Infot vahetada 
tohib ainult pärast 
ülesannete jagamise 
faasi ja seejärel alati 
enne tihi alustamist, 
mitte kunagi selle ajal�

Käidi sinine 3 . Sinine 7  on suurem 
ja peaks tihi võtma. Kuid kaart 
väärtusega  1  on raketikaart ja kuna 
raketikaardid on trumbikaardid, võtab tihi 
hoopis see kaart. 

Esimesena käidi raketikaart  3 . 
Käidi ka raketikaardid  2  
ja  4 . Kõige suurema väärtusega 
rakett tihis on  4 , seega võtab 
see tihi.
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Mängus „The Crew“ on oluline, et õiged mängijad 
võtaksid õiged tihid� Missiooni täitmiseks peate oma 
tegevust tõsiselt koordineerima�

Info vahetamine
Tähtis reegel selles mängus on, et sa ei tohi 
rääkida oma käes olevatest kaartidest. 
Sa ei tohi näidata, öelda ega vihjata teistele 
meeskonnaliikmetele, millised kaardid 
sul on. Kuid on üks suhtlemisvõimalus: 
raadiosidežetoonide abil. Igal teist on üks 
raadiosidežetoon, mida saab kasutada 
missiooni jooksul ainult ühe korra. Seda 
võib kasutada mistahes ajal enne tihi mängimist, kuid 
mitte kunagi selle ajal. Kui missioon ebaõnnestub, võid 
muidugi kasutada seda uuesti järgmisel katsel.

Kui mängus on ülesandekaardid, tuleb need esmalt 
teie vahel jagada, enne kui võite infot vahetama asuda. 
Ülesandekaarte selgitatakse leheküljel 8.

Kui sa tead midagi 
ainult seetõttu, 
et sa tead omaenda 
kaarte, ei tohi 
sa sellest rääkida�

Infovahetuse 
rusikareeglid:
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Üks neist tingimustest peab kehtima, vastasel juhul 
ei tohi sa seda kaarti infovahetuseks valida. 
Raketikaartidega ei tohi kunagi infot vahetada!

Kaardiga 6  ei saa infot vahetada, kuna see 
ei ole madalaim ega kõrgeim ega ka ainus 
kollane kaart käes. Raketikaardiga ei saa kunagi 
infot vahetada. Kõigi teiste kaartidega saab 
infot vahetada.

Sinu kõrgeim 
roosa kaart

Sinu ainus 
kollane kaart

Sinu madalaim 
roheline kaart
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Raketikaartidega 
ei tohi kunagi 
infot vahetada�

2

2

2

2

Kui soovid infot vahetada, võta üks oma värvikaartidest 
ja pane see pildiga ülespidi enda ette lauale nii, et kõik 
seda näevad. See kaart jääb osaks sinu kaardikomplektist, 
seega saad seda tavapäraselt käia. Ainuke erinevus on, 
et kõik teised meeskonnaliikmed teavad nüüd ka, et sul 
on see kaart. Seejärel aseta oma raadiosidežetoon rohelise 
küljega ülespidi kaardile, et anda oma kaaslastele veelgi 
rohkem informatsiooni:

> ülaserva, kui see on seda värvi kõrgeim kaart.
> keskele, kui see on su ainus seda värvi kaart.
> alaserva, kui see on seda värvi madalaim kaart.

1�  Pane lauale üks 
oma värvikaart 
(mitte raketikaart)

2�  Aseta raadiosidežetoon 
> üleval = kõrgeim 
> keskel = ainus 
> all = madalaim

3�  Võta meelespeakaart 
kätte

Info 
vahetamine:
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Raadiosidežetoonide asukohta ei tohi muuta, kui väide 
enam paika ei pea. Näiteks välja kuulutatud „kõrgeim“ 
kaart võib muutuda mängu jooksul „ainsaks“ kaardiks. 
Sellest hoolimata ei tohi raadiosidežetooni liigutada.

Pärast kaardi ja raadiosidežetooni 
asetamist võta kätte üks meelespeakaart. 
Selle eesmärk on sulle meelde tuletada, 
et su info vahetamise kaart on veel laual. 
Kui sa selle ära käid, pane meelespeakaart 
uuesti maha. Kui oled seda teinud, pööra 
raadiosidežetoon punase küljega ülespidi, 
näitamaks, et oled selle missiooni jooksul 
juba infot vahetanud.

Meelespeakaardid on mõlemalt küljelt teistest kaartidest 
erinevad, seega näevad teised meeskonnaliikmed, et sul 
on meelespeakaart käes.

Raadiosidežetooni 
asukohta ei tohi 
muuta, isegi kui väide 
enam ei kehti�

Meelespeakaart 
pannakse maha kohe, 
kui infovahetuse kaart 
välja käiakse�
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Mängukaardid 
jagatakse 
meeskonnaliikmetele — 
nendega mängitakse�

Ülesandekaart määrab, 
millise mängukaardi 
peab mängija oma 
tihis võtma�

Kes iganes 
saab endale 
neli raketikaarti, 
saab käesolevas 
missioonikatses 
komandöri märgi 
Komandör on endiselt 
meeskonnaliige�

MISSIOONIKS MISSIOONIKS 
VALMISTUMINEVALMISTUMINE
Enne iga missiooni tuleb teha järgmised sammud:

1.  Segage läbi 40 suurt mängukaarti ja jagage 
need võrdselt, pildiga alaspidi kõigi 
meeskonnaliikmete vahel. 
 Kui mängite kolmekesi, saab üks mängija ühe kaardi 
rohkem kui teised. Pärast viimast tihi jääb see 
kaart mängimata.

2.  Iga mängija paneb raadiosidežetooni enda ette 
rohelise küljega ülespidi. Pange igaühe jaoks valmis 
ka meelespeakaart.

3.   Asetage hädasignaali žetoon pildiga alaspidi.
4.  Segage läbi 36 väikest ülesandekaarti 

ja pange need kuhja pildiga alaspidi. Pange 
ülesandežetoonid käepärasesse kohta.

MISSIOONI KORRALDUSMISSIOONI KORRALDUS
Enamikel missioonidel tuleb teil täita teatud arv 
ülesandeid. Neile ülesannetele viitavad ülesandekaardid, 
mis on värvikaartide väiksemad versioonid. Kui missioon 
ei nõua teisiti, jagavad meeskonnaliikmed missiooni 
ülesanded omavahel ära. Kui palju ülesandeid on, 
saate teha kindlaks selle sümboli abil: 4 .

Võtke kindlaksmääratud arv ülesandekaarte vastavast 
pakist ja pange need pildiga ülespidi laua keskele. 
Ülejäänud ülesandekaarte ei lähe selle missiooni ajal 
vaja. Nüüd vaadake oma käes olevaid kaarte. Kellel 
iganes on neli raketti, ütleb seda ja tema on käesoleva 
missiooni komandör. See meeskonnaliige saab 
ka komandöri märgi.

Komandör on alati esimene, kes valib laua keskelt 
ülesandekaardi ja paneb selle pildiga ülespidi enda ette 
lauale. Seejärel võtavad ülesandekaardi kõik teised. 
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Tom

Ülesandekaardid 
jagatakse päripäeva 
suunas liikudes 
meeskonnaliikmete 
vahel, alustades 
komandörist� 

Julia

KarolinTanel

Näide missiooni ettevalmistusest ja kaartide jagamisest 
logiraamatu 18. missiooni puhul:
Tomil on  4  raketti. See tähendab, et tema on sellel missioonil komandör 
ja valib esimesena ühe ülesandekaardi. Ta valib roosa, kuna tal on käes 
roosa 9  ja roosa 1  võtmine peaks lihtne olema. Julia ja Tanel valivad 
mõlemad sinise ülesande. Karolin saab valida ainult rohelise ja kollase vahel 
ja ta otsustab võtta rohelise. Kuna laua keskel on veel üks ülesanne, peab 
Tom võtma järelejäänud kollase ülesandekaardi. Seda ülesannet pole lihtne 
täita, kuna tal pole käes ühtegi kollast kaarti. 
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Iga meeskonnaliige võtab korraga ühe ülesandekaardi, 
kuni kõik ülesanded on jagatud. Iga mängija võib 
saada mitu ülesannet ja kõigil mängijatel ei pea olema 
ühepalju ülesandeid.

Esimestel missioonidel on ainult mõned ülesanded. 
Mitte igaüks ei saa ülesannet ja ülesanded täidetakse 
sageli kiiresti.
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Ülesanne on täidetud, kui meeskonnaliige võtab 
tihi, mis sisaldab ühe tema ülesandekaardiga sobivat 
mängukaarti. Seejärel pöörab ta vastava ülesandekaardi 
enda ees laual pildiga allapoole. Meeskonnaliige saab 
sama tihi abil täita ka mitmeid ülesandeid� Niipea 
kui igaüks on oma ülesanded täitnud, olete missiooni 
edukalt lõpule viinud ja võite kohe järgmise missiooniga 
alustada. Peale missiooni edukat lõpetamist peaksite 
logiraamatusse kirja panema, mitu katset teil selle 
missiooni edukaks lõpuleviimiseks kulus.

Kui mängija võtab ära kasvõi ühe mängukaardi, mille 
jaoks on teisel mängijal vastav ülesandekaart, olete 
otsekohe kaotanud ja peate missiooni algusest peale 
uuesti alustama. Iga järgmise katse jaoks segate kõik 
kaardid uuesti läbi, jagate kõigile meeskonnaliikmetele 
uued kaardid ja võtate uued ülesanded�

Kui kõik ülesanded on jagatud, alustab komandör 
esimest tihi. Ülejäänud missioonikatse jooksul alustab 
järgmist tihi eelmise tihi võtnud mängija.

Mõnedel missioonidel ei kasutata ülesandekaarte. 
Nendel missioonidel alustab esimest tihi komandör.

Iga ülesanne määrab 
mängukaardi, mis 
tuleb ära võtta� 
Ülesanne on täidetud, 
kui selle omanik 
saab endale vastava 
mängukaardiga tihi�

Kui vastava missiooni 
kõik ülesanded 
on täidetud, 
on missioon edukalt 
lõpule viidud�

Kui ülesande täidab 
meeskonnaliige, 
kellel pole vastavat 
ülesandekaarti, või 
kui meeskonnaliige 
rikub erireeglit, 
olete kaotanud�

Komandör alustab 
alati esimest tihi� 
Kõiki järgmisi tihisid 
alustab mängija, kes 
eelmise tihi võttis�



1111

TomJulia

KarolinTanel

Tom, kes on komandör, alustab mängu. Ta avab esimese tihi roosa 9 ‑ga 
ja loodab võtta roosa 1 . Julia käib tihisse roosa 5 . Tanelil ei ole käes 
ühtegi roosat kaarti ja seega käib ta omal valikul kollase 2 . 
Karolinil on roosa 1  ja ta käib selle. Tomil on kõrgeima väärtusega roosa 
kaart ja seega võtab ta tihi endale. Tema ülesanne — võtta roosa 1  — 
on seega täidetud ja ta pöörab oma ülesandekaardi ümber.

55

55 88

88

11

11

77

77

LÄHEB LAHTI!
Nüüd tead sa kõiki põhireegleid ja võid alustada 
esimese missiooniga� Selleks pööra see raamat 
ümber ja loe logiraamatut�
Lehekülgedelt 12 ja 13 leiad informatsiooni 
raskusastme ja mehhaanika kohta, kui sul peaks 
abi vaja minema� Alates leheküljest 14 selgitatakse 
uusi reegleid ja sümboleid� Puutute nendega kokku 
oma logiraamatus�
Alates leheküljest 19 selgitatakse mängu kahe 
mängijaga mängimiseks�

Komandör on alati 
nelja raketikaardiga 
mängija� Komandöri 
ülesanded on: 
1�  alustada ülseannete 

valimisega
2�  alustada esimese 

tihiga
3�  rakendada 

erireegleid 
üksikutel 
missioonidel

4

4

4

4

33

33

33

33

55

55

55

55

77
77

77
77

33
33

33
3344

44 44
44

77
77

77
77

55

55
55

55

22
22

22
22

11
11

11
11

44

44

44

44



1212

RASKUSASTERASKUSASTE
Sõbralik nõuanne: ärge hellitage lootust, et eesootavad 
ülesanded on alati lihtsad. Peagi mõistate, et iga 
mänguga muutute paremaks ja iga tagasilöök parandab 
arusaamist protsessidest ja teie võimet mängu mängida. 
Üldiselt muutuvad 50 missiooni järjest keerukamaks. 
Seetõttu soovitame teil neid järjekorras mängida. Nelja 
mängijaga mängides on ainuüksi esimese missiooni 
korral kaartide jagunemiseks üle 42 triljoni võimaluse 
ja hilisemates missioonides on see arv veelgi suurem.
Seetõttu võib juhtuda, et missioon osutub kaartide 
jagunemise tõttu üllatavalt lihtsaks või ootamatult 
raskeks. Leppige sellega — universum ei tee 
alati koostööd.

Mängu käik mängus „The Crew“ varieerub sõltuvalt 
mängijate arvust. Kolme meeskonnaliikmega mängimine 
on väiksem väljakutse kui nelja või isegi viie mängijaga 
mängimine (vt lk 18 ja 21).

Samuti võite oma (allesjäänud) kaarte vaadates 
kogeda olukorda, kus olete kindel, et ei saa oma 
ülesannet täita. Hoidke siiski tagasi soovi sellest oma 
meeskonnaliikmetele teada anda või oma kaarte 
avaldada. Liiga sageli jäetakse mõni detail tähelepanuta, 
unustatakse või hinnatakse olukorda kiirustades. Sellises 
olukorras mängige lihtsalt voor läbi — see ei võta kaua 
aega ja te võite ikkagi võidukalt olukorrast välja tulla.

ABI MEHAANIKA: ABI MEHAANIKA: 
HÄDASIGNAALIDHÄDASIGNAALID
Kui edasi liikumine läheb raskeks, võite loota oma 
maapealse meeskonna toetusele ka kosmoses. Pärast 
kõigi mängukaartide ja vajadusel ka ülesandekaartide 
jagamist võite iga missiooni alguses, kuid enne kui 
ükski meeskonnaliige infot vahetada saab, saata Maale 
juhtimiskeskusesse hädasignaali. Selleks otsustage koos, 
kas soovite abi kasutada, seejärel pöörake hädasignaali 
žetoon aktiivse küljega (satelliit) ülespidi.

Hädasignaali võib 
välja saata enne 
missiooni esimest tihi� 
Hädasignaali žetoon 
pööratakse aktiivse 
poolega ülespidi 
ja hädasignaali väljale 
tehakse logiraamatus 
ring ümber�

Kui hädasignaal 
on aktiveeritud, annab 
iga meeskonnaliige 
ühe kaardi edasi oma 
naabrile� Rakette 
ei saa edasi anda!



1313

Seejärel tehke kohe logiraamatus ring ümber käesoleva 
missiooni hädasignaali väljale. Nüüd peab iga 
meeskonnaliige ühe kaardi oma naabrile edasi andma. 
Raketikaarte ei saa edasi anda! Otsustage koos, kas 
annate kaarte edasi vasakule või paremale. Kõik peavad 
edasi andma samas suunas! Seejärel algab missioon 
ja järgitakse standardreegleid.

Hädasignaali žetoon jääb aktiivseks seni, kuni olete 
käesoleva missiooni lõpule viinud. Pole tähtis, kui palju 
katseid teil vaja on, iga katse alguses võite anda kaardi 
enda kõrval olevale meeskonnaliikmele vasakule või 
paremale. Isegi kui te seda võimalust ei kasuta, jääb 
märk aktiivseks. Alles uue missiooni alustamisel pöörate 
märgi uuesti ringi passiivseks.

Hädasignaali žetooni kasutamist arvestatakse teie 
tulemuses. Pärast iga edukat missiooni kirjutate 
logiraamatusse katsete arvu, mida teil läks vaja missiooni 
lõpule viimiseks. Kui teie hädasignaali väli on ringiga 
ümbritsetud, peate seda arvu ühe võrra suurendama.

Kasutage seda abi oma äranägemise järgi. Kui soovite, 
et teie seiklus oleks üldiselt pisut lihtsam, võite abi kohe 
oma esimesel katsel kasutada. Iga missiooni saab täita 
ka ilma hädasignaali žetooni kasutamata!

mitteaktiivneaktiivne

Hädasignaali žetoon
Kõik 
meeskonnaliikmed 
kas annavad kaardi 
edasi või mitte 
ja kõik peavad valima 
sama suuna�

Rakette ei anta 
kunagi edasi�

Hädasignaali žetoon 
jääb aktiivseks kuni 
käesoleva missiooni 
lõpuleviimiseni 
ja suurendab selle 
missiooni katsete arvu 
ühe võrra�

Kõiki missioone 
saab läbida ilma 
hädasignaalita� 
Kas võtate 
väljakutse vastu?
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LOGIRAAMATU SÜMBOLITE LOGIRAAMATU SÜMBOLITE 
SELGITUSEDSELGITUSED
Ülesandežetoonid
Paljudel missioonidel kasutatakse ülesandežetoone. 
Iga žetoon omistatakse ühele ülesandekaardile. Nendega 
määratakse vastavale kaardile kehtivad tingimused, mida 
tuleb ülesande täitmisel järgida.

Ülesandežetoonid 
raskendavad 
lisatingimuste kaudu 
ülesannete täitmist�

Kui ülesandežetooni 
tingimus 
ei ole täidetud, 
olete kaotanud�

Ülesande järjekorratingimuse rikkumine põhjustab 
missiooni kohese ebaõnnestumise.

Ülesandežetoon  ei tähenda, et ülesanne tuleb täita 
esimese tihi ajal — see tuleb täita esimesena kõigist ootel 
olevatest ülesannetest.

On olemas järgmised ülesandežetoonid: 

Ülesanne tuleb 
täita neljandana.

Ülesanne tuleb 
täita viiendana.

Ülesanne tuleb 
täita esimesena.

Ülesanne tuleb 
täita teisena.

Ülesanne tuleb 
täita kolmandana.

Ülesanne tuleb täita 
millal iganes 
pärast .

Ülesanne tuleb 
täita viimasena.

Ülesanne tuleb täita 
millal iganes 
enne .

Ülesanne tuleb täita 
millal iganes 
pärast .

Ülesanne tuleb täita 
millal iganes 
pärast .
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Samas tihis 
on võimalik täita mitu 
ülesandežetooniga 
ülesannet, 
kui žetoonid 
on järjestikused�

Võib juhtuda, et üks meeskonnaliige täidab sama tihi ajal 
mitu žetooniga ülesannet. Kui need ülesandežetoonid 
on järjestikused, näiteks  ja   või  ja   , 
loetakse mõlemad korrektselt täidetuks, sõltumata 
sellest, kumb täideti esimesena.

Missiooni kirjeldus näitab, kui palju ülesandekaarte 
ja milliseid ülesandežetoone tuleb kasutada. 
Kui mängite ülesandežetoonidega, asetage määratud 
ülesandežetoonid esmalt laua keskele pildiga 
ülespidi. Seejärel tõmmake ülesandekaardid ja laduge 
need vasakult paremale, alustades esimesest 
ülesandežetoonist. Igale kaardile saab määrata ainult 
ühe žetooni.

Missioon määrab, et tuleb kasutada kolme 
ülesandekaarti ja ülesandežetoone üks ja kaks.

Seejärel tõmmatakse ülesandekaardid ja asetatakse need üksteise kõrvale 
pildiga ülespidi vasakult paremale, alustades esimesest žetoonist.

  

3

3

Ein denkwürdiger Tag! Bereitet euch auf den Start vor. 10-9-
8-7-6-5-4-3-2-1-LIFT OFF! Der Abschluss des Trainings ist erst 
der Anfang eures Abenteuers. Eine gewaltige Kraft presst 
euch in eure Sitze – jetzt gibt es kein Zurück mehr. Unter oh-
renbetäubendem Lärm verlasst ihr das Gelände, das Land, 
den Kontinent, den Planeten.

Ihr habt den Mondorbit erreicht, Schwerelosigkeit setzt ein 
– ein unbeschreibliches Gefühl. Etliche Tests und Trainings 
und dennoch übermannt euch die Freude darüber jedes Mal 
aufs Neue. Ihr seht zurück auf die Erde, die bisher euer ge-
samter Kosmos war und die ihr schon jetzt mit eurem Dau-
men verdecken könnt.

Ihr werdet jäh aus euren Gedanken gerissen, als sich das 
Bordanalysemodul NAVI penetrant meldet und eure Auf-
merksamkeit beansprucht. In der Antriebselektronik hat 
sich ein sehr kleines Stück Metall verkantet. Um die Platinen 
nicht zu beschädigen, sind ruhige Hände erforderlich. Eine 
1er-Karte muss einen Stich gewinnen.

7

8

9

   
1 Stich mit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

66 Summe

Algul tuleb žetoonid paigutada üksteise kõrvale. 

1�  Paigutage 
žetoonid

2�  Laduge ülesanded 
vasakult paremale, 
alustades 
esimesest 
ülesandežetoonist

Ettevalmistus:

11

11

33

33
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Ülesandekaartide jagamine toimub nii nagu eelnevalt 
kirjeldatud. Kui võtate ülesandekaardi, peate võtma 
ka mistahes vastava žetooni.

Nii numbri kui ka nooležetoonid määravad järjekorra. 
Nooležetoonid annavad teile ülesannete täitmisel rohkem 
paindlikkust kui numbrižetoonid:

Selle missiooni 
täitmiseks on vaja 
kolme ülesandekaarti 
ja ülesandežetoone 
üks ja kaks.

Selle missiooni 
täitmiseks 
on vaja kolme 
ülesandekaarti 
ja kahte esimest 
nooležetooni.

Käesoleval juhul tuleb kõigepealt võtta 
sinine 6 , siis roheline 3  
ja lõpuks roosa 1 . 

Siin tuleb sinine 6  võtta ära enne rohelist 3 .
Kas roosa 1  võetakse enne sinist 6 , 
sinise 6  ja rohelise 3  vahel 
või pärast rohelist 3  pole vahet.
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Ein denkwürdiger Tag! Bereitet euch auf den Start vor. 10-9-
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– ein unbeschreibliches Gefühl. Etliche Tests und Trainings 
und dennoch übermannt euch die Freude darüber jedes Mal 
aufs Neue. Ihr seht zurück auf die Erde, die bisher euer ge-
samter Kosmos war und die ihr schon jetzt mit eurem Dau-
men verdecken könnt.

Ihr werdet jäh aus euren Gedanken gerissen, als sich das 
Bordanalysemodul NAVI penetrant meldet und eure Auf-
merksamkeit beansprucht. In der Antriebselektronik hat 
sich ein sehr kleines Stück Metall verkantet. Um die Platinen 
nicht zu beschädigen, sind ruhige Hände erforderlich. Eine 
1er-Karte muss einen Stich gewinnen.

7

8
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1 Stich mit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

66 Summe

  

3

3

Ihr nähert euch dem Abschluss der Vorbereitungen. Die 
letzten Trainingsphasen beschäftigen sich mit der Rekalib-
rierung der Kontrollmodule, der Neuausrichtung der Kom-
munikatoren und den fortgeschrittenen Hilfssystemen der 
Raumanzüge. Dem baldigen Start steht damit nichts mehr 
im Weg.

Zu früh gefreut! Einer von euch ist krank ans Bett gefesselt. 
Nachdem sich jeder seine Handkarten angesehen hat, fragt 
euer Kommandant jeden nach seinem Befinden. Es darf 
aber nur mit „Gut“ oder „Schlecht“ geantwortet werden. 
Euer Kommandant entscheidet dann, wer krank ist. Das 
kranke Crewmitglied darf keinen einzigen Stich gewinnen.

Nach diesem kleineren Rückschlag steht eure letzte Trai-
ningsphase bevor: Verständigung bei eingeschränkter Kom-
munikation. Hierzu wird ein Funkloch simuliert, zu dem im 
Weltraum eine Vielzahl von Umständen führen kann. Stärkt 
eure mentale Verbindung und besteht die letzten Tests.

4

5

6
?

kein Stich

55Summe

11

11

33

33

11

11

33

33
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?
Surnud tsoon 
nõuab intuitsiooni 
kasutamist� Anna 
kaardiga infot, kuid 
ära aseta sellele 
raadiosidežetooni�

Katkestus võimaldab 
infovahetust ainult 
alates määratud tihist�

Komandöri otsuse 
korral peab määratud 
meeskonnaliige 
täitma kõik ülesanded� 
Pärast välja jagamist 
ülesandekaardid 
avatakse�

Surnud tsoon
Kui teie missioonil on kujutatud 
see sümbol, on teie side katkenud 
ja suhtlus on piiratud. Kui soovite 
infot vahetada, asetage kaart enda 
ette nagu tavaliselt. See peab 
vastama ühele kolmest tingimusest (kõrgeim, ainus või 
madalaim teie käes olevatest kaartidest, vastavat värvi). 
Teil pole aga lubatud oma raadiosidežetooni kaardile 
paigutada. Selle asemel pöörake see ümber punasele 
küljele ja pange kaardi kõrvale. Teised meeskonnaliikmed 
peavad nüüd oma intuitsiooni abil otsustama, millist 
teavet edastakse.

Katkestus
Kui missioonil on kujutatud seda sümbolit, katkeb teie 
side lühikeseks ajaks täielikult. Number näitab, millise 
tihi ajal suhtlemine võib taas alata. Kuni selle ajani 
ei saa ükski meeskonnaliige oma kaardi kohta infot 
anda. Alates nimetatud tihist kehtivad tavapärased 
infovahetuse reeglid.

3
Käesoleval juhul ei saa te missiooni esimese kahe 
tihi ajal infot vahetada. Alustades kolmandast 
tihist — teisisõnu vahetult enne kolmandat 
tihi — võite hakata uuesti infot vahetama.

Komandöri otsus
Kui missioonil on kujutatud see 
sümbol, asetage kindlaksmääratud arv 
ülesandekaarte laua keskele pildiga 
alaspidi. Pärast seda, kui iga mängija 
on oma kaardid üle vaadanud, küsib teie 
komandör igalt meeskonnaliikmelt, kas 
too peab end sobivaks kõiki ülesandeid 
täitma. Sellele võib vastata ainult 

„jah“ või „ei“. Pärast seda otsustab 
komandör, kes ülesande tegelikult vastu võtab, 
ja paljastab ülesandekaardid. Missioon on täidetud, 
kui meeskonnaliige on kõik ülesanded täitnud. 
Komandör ei tohi mängijat ise valida.

2

Kõik pildiga 
alaspidi
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Komandöri jaotuse 
korral jagatakse 
ülesanded 
ühtlaselt kogu 
meeskonna vahel�

Viie mängijaga 
mängides kehtib 
alates 25� missioonist 
täiendav reegel, mida 
tähistab kuldne 
raam missiooni 
numbri ümber� 
 

 25

Komandöri jaotus
Kui missioonil on kujutatud see 
sümbol, võtab teie komandör 
ülesandekaartide jagamise üle. 
Valmistage missioon ette nagu 
tavaliselt, kuid ärge asetage laua 
keskele ühtegi ülesandekaarti. 
Nüüd paljastab komandör ühe 
ülesandekaardi ja küsib igalt 
meeskonnaliikmelt järjest, kas 
too soovib seda ülesannet täita. Sellele saab vastata 
ainult „jah“ või „ei“. Pärast seda otsustab komandör, 
kes ülesande tegelikult vastu võtab. Mängija võib 
ka ise end pakkuda. Korrake toimingut seni, kuni kõik 
ülesanded on jagatud. Pange tähele, et et ülesanded 
tuleb jaotada ühtlaselt: jagamise lõpus ei tohi ühelgi 
meeskonnaliimel olla kaks ülesannet rohkem kui teisel. 
Kui ülesandežetoonid on kasutusel, tuleb need jaotada 
koos ülesandekaartidega, st esimene ülesandežetoon 
esimese ülesandekaardiga jne. 

VIIE MÄNGIJAGA MÄNGVIIE MÄNGIJAGA MÄNG
Viie meeskonnaliikmega mängides mängu põhikorraldus 
ei muutu. Kuid peate teadma, et viie mängijaga 
mäng on eriline väljakutse. Ennekõike toob see 
kaasa raskusastme tohutu suurenemise teie seikluse 
hilisemates etappides. Kuid kui mängite viie mängijaga, 
on igavene kuulsus kindlustatud.

Kõik reeglid kehtivad nagu eelnevalt kirjeldatud, ainult 
ülesandekaartidega missioonide jaoks on üks lisareegel. 
See reegel kehtib osadele missioonidele alates 
25. missioonist. Meeldetuletusena on kõigil missioonidel, 
kus see lisareegel kehtib, missiooni numbri ümber kuldne 
äär. Pärast mängukaartide ja ülesandekaartide jagamist 
ning enne esimese tihi algust saab üks meeskonnaliige 
anda oma ülesandekaardi üle teisele meeskonnaliikmele. 
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Enne esimese 
tihi algust saab 
meeskonnaliige anda 
oma ülesande teisele 
meeskonnaliikmele üle�

Otsustage koos, kes annab ülesandekaardi üle ja kes 
peaks selle võtma, ilma et te oma kaartide kohta 
midagi paljastaks.

Pärast ülesandekaardi üleandmist on ühel 
meeskonnaliikmel üks ülesanne varasemast rohkem 
ja teisel liikmel üks vähem. Ülesannete koguarv ei muutu, 
seega ei või te ülesannet pakki tagasi panna. Selle 
täiendava reegli kasutamisel ei pea te logipäeviku 
katsete arvu ühe võrra suurendama.

KAHE MÄNGIJAGA MÄNGKAHE MÄNGIJAGA MÄNG
Mäng „The Crew“ on parim, kui teda mängitakse 
vähemalt kolmeliikmelise meeskonnaga. 
Sellegipoolest võite uurida kosmose lõputut avarust 
ka järgmise missioonistruktuuriga:

1� Pange neli raketikaarti kõrvale.
2� Ülejäänud 39-st suurest mängukaardist pange 

seitse üksteise kõrvale ritta pildiga allapoole. 
Seejärel pange seitsmele kaetud kaardile järjest 
peale veel seitse kaarti pildiga ülespidi.

3� Segage neli raketti ülejäänud kaartide sisse 
ja jagage need pildiga allapoole võrdselt mõlema 
meeskonnaliikme vahel nii, et mõlemal oleks 
13 kaarti.

4� Kumbki meeskonnaliige paneb enda ette 
raadiosidežetooni rohelise küljega ülespidi 
ning meeldetuletuskaardi.

5. Asetage hädasignaali žetoon pildiga allapoole.
6. Segage 36 väikest ülesandekaarti ja pange 

need pildiga alaspidi kuhja. Hoidke 
ülesandežetoonid käepärast.
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Kahe mängijaga 
mängides simuleerib 
JARVIS kolmandat 
meeskonnaliiget 
kaherealise 
14 kaardi abil�

Komandör valib 
JARVISe jaoks 
ülesanded ja käib 
JARVISe eest 
kaarte� Mõlemad 
asjad otsustatakse 
ilma igasuguse 
diskussioonita�

Käia saab 
ainult JARVISe 
pildiga ülespidi 
olevaid kaarte�

Käia saab ainult JARVISe pildiga ülespidi olevaid 
kaarte. Kui pildiga ülespidi olnud kaart on välja käidud, 
paljastub allolev kaart, kuid alles pärast tihi lõpetamist 
ja mitte varem.

Kahe mängijaga mängides täidab komandöri rolli samuti 
nelja raketiga mängija. Komandöri ülesanded jäävad 
samaks (alustab ülesannete valimist, alustab esimest tihi 
ja järgib vajadusel missioonide erireegleid).

Lisaks võtab komandör üle JARVISe haldamise. JARVIS 
on tehisintellektisüsteem, mis on teiega seiklusel kaasas. 
Teda esindavad 14 kaarti kahes reas, mis pakuvad igas 
olukorras lahendusi. Kuna JARVIS on kehata üksus, 
peab komandör tema eest otsuseid tegema. JARVISt 
käsitletakse kui kolmandat meeskonnaliiget. JARVISe 
mängukorra ajal otsustab alati komandör, milliseid 
avatud kaarte tihisse käia. Teise meeskonnaliikmega 
ei saa seda arutada. Isegi ülesandekaartide valimisel 
otsustab komandör, milliseid ülesandeid JARVIS võtab. 
Kohtle JARVISt nagu iga teist meeskonnaliiget ja otsusta, 
kus JARVIS peaks „istuma“.

33 33

3333

55 55

5555

88 88

8888

33 33

3333

2 2
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Näide JARVISe mängualast missiooni alguses.
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VIHJED JA NÕUANDEDVIHJED JA NÕUANDED
•   •   Info mitte vahetamine on samuti info vahetamine. 

See tähendab, et tihti võite üritada ülesandeid täita, 
ilma et keegi infot vahetaks.

•   •   Enamasti on lihtsam ära võtta kaart, mida sul käes pole. 
See kehtib eriti madala väärtusega kaartide kohta.

•   •   Rakettidega saate hõlpsalt võtta selliseid värvikaarte, 
mida teil käes pole.

•   •   Ärge unustage, et rakett neli võtab alati tihi, kuna see 
on mängu kõrgeim kaart.

•   •   Võimalus täita korraga mitu ülesannet on kuldaväärt. 
Oma ülesannete valimisel arvestage sellega.

•   •   Kui teie käes on ainult ühe ja sama värvi kaheksa 
ja üheksa, on parem näidata madalaima kaardina 
kaheksat, mitte kõrgeimana üheksat. Nii saate selgelt 
vihjata, et teil on ka üheksa.

VÄLJAKUTSE KOLMELE
Kui soovite kolmele mängijale suuremat väljakutset, 
proovige järgmist varianti:

•   •   Mängu ettevalmistamisel pange karpi tagasi kõik 
rohelised mängukaardid ja ülesandekaardid ning 
raketikaart väärtusega 1. Seejärel alustage mängimist 
tavaliste reeglitega.

•   •   Kehtivad kõik logiraamatus toodud 
missioonide erieeskirjad.

•   •   See muudatus mõjutab ainult missioone 13 ja 44. 
Raketikaart väärtusega 1 ei pea tihi võtma.

LOOGE OMA 
MISSIOONID

Juhul kui 
50 missiooni pole 
teie jaoks küllalt 
piisav, võite mängu 
osadest luua 
oma missioone�

Lihtsalt 
kombineerige 
suvaline arv 
ülesandeid ja 
ülesandežetoone 
mistahes 
enda valitud 
erireeglitega�

Kui mõtlete sellele 
ümber ka väikese 
loo, oletegi loonud 
oma isikliku 
seikluse!

Näide JARVISe mängualast missiooni alguses.
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AUTORAUTOR
Thomas Sing, sündinud aastal 
1961, elab Saksamaal Konstanzi 
linnas Bodeni järve piirkonnas. 
Mõned aastad tagasi ostis 
majandusteadlase haridusega 
mees koos sõpradega 
suure nurgapoe. See andis 
talle piisaval aega tegeleda 
hobidega nagu matemaatika, 

„Miss Lupun“ ja loomulikult 
mängude leiutamine.

Kooliajal oli Thomas Sing maailmarekordi omanik 
mängus „Reis ümber maailma“ ja jõudis sellega 
ka Guinnessi rekordiraamatusse.
Tema esimene Kosmose jaoks loodud mäng „The Crew“ 
on põneval ja täiesti originaalsel moel kokku sidunud 
populaarsete tihivõtmis- ja koostöömängude maailmad.
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