
JÁTÉK ÁTTEKINTÉS
A Robinson Crusoe egy 1-4 fővel 

játszható társasjáték, melyben a 
játékosok hajótöröttek, ördögűzők 
vagy kalandorok szerepét ölthetik 
magukra. A játékosok minden játék 
alkalmával felderítik a szigetet, tábort 
építenek és megerősítik azt, vadál-
latokkal küzdenek meg és különböző 
kalandokkal néznek szembe, miközben 
megpróbálnak túlélni és a céljukat 
elérni (melyet mindig a kiválasztott 
forgatókönyv fog meghatározni).
 
JÁTÉKELEMEK
1 játéktábla
11 szigetlapka

A 8-as szigetlapka hátoldalán egy 
vulkán látható – ezt az oldalát csak az 
egyik forgatókönyvhöz fogjuk használ-
ni. A többi forgatókönyvben ez az oldal 
nem fejti ki a hatását.

Kezdőjátékos jelző

Eseménykártyák    Roncskártyák

Kalandkártyák:

Rejtélykártyák:

Kezdő tárgykártyák

Vadállatkártyák

Találmánykártyák

A táborrendezés
különleges kártyája 
(csak 4 fős játékban 
használjuk)

Forgatókönyv-
lapok

Péntek kártyája és bábuja

A kutya kártyája és bábuja

ÉpítésNyersanyagok 
gyűjtögetése

Felderítés

Kincs SzörnyCsapda

//

+
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Kiegészítő következményjelzők

4 karakterkártya

A játékosok bábui:       Kiegészítő bábuk:

Nyersanyagkockák:
fa                      élelem

szőrme             tartós élelem

Akciókockák Időjáráskockák

Különleges sérülésjelzők

A siker újradobásának jelzője

Útrövidítés jelző

Időjárásjelzők

Elszántságjelzők

Tábor-/Menedékjelző

Felfedezéslapkák

Kalandjelzők

Körjelző

Sérülésjelzők

scenario achievements or e�ects)

You get careless in your haste.

-1      
        Draw another card.

DECIDE: Discard this card 

OR draw 2        and

shu�e into the Event deck.

Next time, work more carefully.

IN A HURRY

CRACK!

-1      
        Draw another card.

OR draw 2        and

shu�e into the Event deck.

During your walk you feel a coldwinter wind blowing on your back.
Shu�e into the Event deck.

It is morning and it is snowing. It will be a cold night.

COLD WIND

SNOW

Put         in the Weather space.Draw another card.

You have found a nest with baby birds.
DECIDE: Discard this card OR get one         per player andshu�e into the Event deck.

�e mother of the nestlings �nds  your camp and hurls itself towards it.

NESTLINGS

ANGRY BIRD!

-1          .   Draw another card.

-1          .   

GOLD!
You spot an unobtrusive chest

hidden in the shadows.  
You come closer and open it  

– it’s full of gold coins!

Unfortunately, gold is of  
no use on the island.

BIBLE

During , player gets 

3  and +  instead of 

only 2 .

Get 2  .    

PIPE & TOBACCO

PISTOL

Temporarily gives you  +3

Temporarily gives you 
.

UNFORTUNATE 

ADVENTURE

Once again, the island shows  

its ominous face.

FURIOUS TIGER
It growls, fangs glistening, then all of a sudden, it springs for your throat!

Fight a Beast: 4

�e wood you gathered is useless.

IF POSSIBLE: Discard           .

              Discard this card and get         .

IF POSSIBLE: Discard             .

INSECTS

PEST CONTROL

You have no good clothes, no good shelter, and you are tired,  hungry, cold...

WINTER DEPRESSION

WARMING UP

             Discard this card and get         .

            Each player discards          .

You can no longer work with
an empty belly.

During the Night phase of this round, 
each player has to eat 1 additional          

or he gets      . Put        in the  
Night space as a reminder.

Each player gets        .

CHRONIC 
TIREDNESS

REGENERATION

Each player gets        .

each player has to eat 1 additional
or he gets      . Put        in the 
Night space as a reminder.
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           Discard this card and get 2         .

You notice food crates 
scattered along the shore.

Discard this card.

/
+

Nothing happens.

FOOD
CRATES

EXPEDITION 
FOR FOOD

2

You see remains of a lifeboat  

a few miles away, 

crashed on a giant rock.

Discard this card.

/
2

Nothing happens.

WRECKED 

LIFEBOAT

EXPEDITION 

FOR WOOD

2

You see a large chest 
�oating on the water. 

It used to belong 
to the ship’s captain.

Discard this card.

/

Nothing happens.

Captain’s 
CHEST

EXPEDITION
FOR TREASURE

2

Fekete jelzők

Fehér jelzők (a fekete jelzők helyette-
sítői, melyeket néha a forgatókönyvek 
eseményeinek jelölésére használunk)
Kék jelzők (a forgatókönyvekben elért 
eredményeket és eseményeket jelöljük velük)



A játékosok minden játék előtt kiválasztják, 
hogy melyik forgatókönyv alapján szeretnének 
játszani (ajánlott az 1. forgatókönyvvel kezdeni).

Minden forgatókönyvnek van egy saját for-
gatókönyvlapja, mely részletezi:
• A rendelkezésre álló körök számát
• Az időjárási tényezőket
• A forgatókönyv célját
• 4 felfedezést
• 2 találmányt
• 1 forgatókönyv eseményt (könyv ikon)
• Bizonyos lapkák következményét (totem ikon)
A következőkben az első, „Hajótöröttek” (Castaways) 
című forgatókönyv alapvető előkészületeit részletez-
zük. Ha másik forgatókönyv alapján szeretnénk ját-
szani, ellenőrizzük a forgatókönyvlapon, hogy van-
e valamilyen módosítás az előkészületekben.

ELŐKÉSZÜLETEK
1. Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére.
2. Minden játékos véletlenszerűen húz egy karak-
terkártyát, majd maga elé helyezi azt. (Kétfős 
játék esetén a játékosok a következő három 
szerep közül választhatnak: ács (Carpenter), 
szakács (Cook) és felderítő (Explorer).) A többi 
karakterkártyát tegyük vissza a dobozba. Minden 
karakterkártyán látható egy egyéni találmány. A 
hozzájuk tartozó kártyákat kivesszük a találmányok 
paklijából, és képpel (a találmány oldalukkal) 
felfelé a játékosok karakterkártyájára helyezzük 
őket. A játékosoknak 2 bábut is magukhoz kell 
venniük a saját színükben (kék, sárga, fekete 
vagy narancs), valamint 1 sérülésjelzőt, melyet a 
karakterkártyájukon lévő életvonaluk legszélső 
bal oldali mezőjére helyeznek.
3. Helyezzetek egy fehér jelzőt a játéktábla 
moráljelző sávjának 0-s mezőjére.
4. Helyezzetek egy fekete jelzőt a fegyverszint-
jelző sáv legfelső mezőjére (a fegyver ikonja mel-
lé, mely a 0-nak felel meg).
5. Válogassátok ki azt a 9 találmánykártyát, 
melyek neve mellett                         jelzés látható, 
tegyetek hozzájuk 5 véletlenszerűen választott 
találmánykártyát, majd helyezzétek el őket kép-
pel (találmány oldalukkal) felfelé a játéktábla 
megfelelő mezőin, megalkotva ezzel a találmányok 
pakliját.
6. A kalandkártyákat válogassátok szét a hát-
oldaluk alapján. Mindhárom paklit külön-külön 
keverjétek meg, majd képpel lefelé helyezzétek 
el őket a játéktábla megfelelő mezőin.
7. Keverjétek meg a vadállatok kártyáit, majd 
helyezzétek őket a játéktábla mellé képpel lefelé, 
megalkotva ezzel a vadállatok pakliját (ne feled-
jétek, hogy ez nem azonos a vadászat paklijával, 
melyet a játék során hozunk létre a vadállatkár-
tyákból).
8. Keverjétek meg a rejtélykártyákat, és helyez-
zétek őket képpel lefelé a játéktábla mellé, meg-
alkotva ezzel a rejtélyek pakliját.
9. A 8-as jelzésű szigetlapkát helyezzétek képpel 
(sziget oldalával) felfelé a játéktáblán megjelölt

mezőre. Helyezzétek a lapkára a táborjelzőt (a 
tábor oldalával felfelé).
10. Helyezzetek egy fekete jelzőt a Lapát (Shovel) 
kártyájára, letakarva a szükséges tereptípus ikon-
ját: a tengerpartot. Ezt a tereptípust a játék elején 
felderítettük az első lapka lehelyezésével (lásd a 
9-es pontot).
11. Keverjétek meg a többi szigetlapkát és helyezzétek 
őket egy kupacba képpel lefelé a játéktábla mellé.
12. Keverjétek meg a 8 kezdő tárgykártyát, húzza-
tok belőlük 2-t, és helyezzétek őket képpel felfelé a 
játéktábla mellé. Ezek a tárgyak közösek lesznek. 
Minden tárgyat legfeljebb kétszer használhatunk 
egy játék során, és azokat a játékosok bármikor 
használhatják (kivéve, ha a kártya másképp ren-
delkezik). Helyezzetek két fekete jelzőt mindkét 
kártya alsó részére (letakarva a ládák ikonjait). A 
többi kezdő tárgykártyát tegyétek vissza a dobozba.
13.  Keverjétek meg a felfedezéslapkákat és helyezzétek 
őket képpel lefelé egy kupacba a játéktábla mellé.
14.  Helyezzétek az összes nyersanyagkockát, 
jelzőt, plusz bábut és az összes dobókockát 
(akció és időjáráskockát) a játéktábla mellé úgy, 
hogy azokat minden játékos elérhesse.
15.  A kiválasztott forgatókönyv lapját helyezzétek 
a játéktábla mellé, és tegyétek a körjelzőt a lapon 
látható „1. kör” mezőjére.
16.  Az eseménykártyákból alkossatok két képpel 
lefelé fordított paklit – egyet a könyv ikont ábrázoló 
kártyákból, egy másikat pedig a (többféle színű) 
kaland ikont ábrázoló kártyákból – és külön-
külön keverjétek meg őket. Ezután a kiválasztott 
forgatókönyv lapján látható körök számát osszá-
tok el kettővel (felfelé kerekítve), mindkét pakliból 
ennyi kártyát húzzatok, keverjétek őket össze, és 
helyezzétek őket a játéktábla esemény mezőjére 
képpel lefelé, kialakítva ezzel az események pak-
liját. A többi eseménykártyát tegyétek vissza a 
dobozba. A „Hajótöröttek” forgatókönyve például 
12 körből áll, amihez 6 könyv ikonnal és 6 
kaland ikonnal jelölt kártyát kell véletlenszerűen 
húznunk, majd össze kell őket kevernünk.
17. Helyezzük az „Élelmiszeres ládák” (Food crates) 
roncskártyát a jobb oldali fenyegetés akciómezőre.
18. A legfiatalabb játékos kapja meg a kezdőjátékos 
jelzőt. A kezdőjátékosnak a játék során az aláb-
bi két plusz feladata lesz:
- a morálfázisban ő fogja eldobni vagy megkap-
ni az elszántságjelzőket;
- ő fogja feloldani a játékosok között felmerülő 
nézeteltéréseket.
19. 4 játékos esetén a táborrendezés különleges kár-
tyájával letakarjuk a játéktábla megfelelő mezőjét.
20. Ha csak 2 játékos játszik, csatlakozik hozzájuk 
egy plusz karakter – Péntek. Vegyétek magatokhoz 
Péntek kártyáját és a fehér bábuját, majd helyez-
zétek a játéktábla mellé úgy, hogy mindkét játékos 
elérhesse. Helyezzetek egy sérülésjelzőt Péntek 
életvonalának legszélső baloldali mezőjére.

1.

9.

THREAT

11.

2

You notice food crates

scattered along the shore.

Discard this card.

/
+

Nothing happens.

FOOD
CRATES

EXPEDITION 

FOR FOOD

2

FENYEGETÉS 
AKCIÓMEZŐ



15.

3.

5.

6.

13.

19.

14.

2.

4.JÖVŐBELI 
NYERSANYAGOK 

MEZŐJE

MORÁLJELZŐ SÁV

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ NYERS-

ANYAGOK MEZŐJE

IDŐJÁRÁS-
MEZŐ

ÉJSZAKAI 
MEZŐ

ACTION
FIELDS

17.

10.

JÁTÉKTÉR A 
SZIGETEN

MEZŐK A 
TALÁLMÁNY-

KÁRTYÁK 
ELHELYEZÉSÉRE

MENEDÉK TETŐSZINT PALÁNK-
SZINT

FEGYVER-
SZINT

+
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18.

PISTOL

Temporarily gives you  +3

Temporarily gives you . Get 1.  

BISCUITSPI

12.

You notice food crates

scattered along the shore.

Discard this card.

/
+

Nothing happens.

FOOD
CRATES

EXPEDITION 

FOR FOOD

2

16.

8.

7.

JÖVŐBELI 
NYERSANYAGOK 

MEZŐJE

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ NYERS-

ANYAGOK MEZŐJE

AKCIÓ-
MEZŐK



A JÁTÉK CÉLJA
A Robinson Crusoe egy kooperatív játék. A 

játékosok vagy együtt győznek (ha mind túlélik a 
kalandot és teljesítik a küldetésük célját), vagy együtt 
veszítenek (ha az egyik karakter meghal, vagy ha 
a rendelkezésre álló körök alatt nem teljesítik a 
küldetésüket).

KÖRSORREND
A kiválasztott forgatókönyv lapja határozza meg, hogy hány 

körön át fogjuk játszani a játékot. Minden kör fázisokból 
fog állni, melyeket a következő sorrendben hajtunk végre:

1. Eseményfázis         2. Morálfázis        3. Termelési fázis

4. Akciófázis           5. Időjárási fázis          6. Éjszakai fázis

Különleges elszántság képességek
Minden karakternek egyéni képességei 

vannak. Egy adott képesség használatához a 
játékosnak a képességnél megadott számú 
elszántságjelzőt kell beadnia. A képességek 
bármikor használhatóak, de körönként csak 
egyszer. Ha használtunk egy képességet, 
helyezzünk egy fekete jelzőt a karakterkár-
tyánkra, ezzel jelezve, hogy az adott kör-
ben már használtuk azt. Az éjszakai fázis 
végén minden ilyen jelzőt távolítsunk el. 
A karakterek képességeit a Szimbólumok 
és azok következményei című fejezetben 
részletezzük.

Minden karakterkártyának két oldala van: 
egy férfi és egy női (csak a kép különbözik), 
így a játékosok kiválaszthatják karakterük 
nemét.

Egyszeri használat követ-
kezménye.

Mezők a jelzők számára, 
melyek segítenek számon 
tartani, hogy hányszor
használhatjátok a tárgyat 
(minden használat után 
dobjatok el egy jelzőt).

Név

Kezdő tárgykártyák
A kezdő tárgykártyákat a játékosok közösen 

használhatják. Egy játék során minden ilyen tárgy 
csak kétszer használható. Az ilyen kártyák alsó 
részére két fekete jelzőt kell helyeznünk (a ládák ikon-
jait letakarva), hogy emlékezzünk, hogy hányszor 
használtuk az adott tárgyat. Ha az egyik játékos a 
játék során bármikor használ egy kezdő tárgykár-
tyát, el kell dobnia róla egy fekete jelzőt, és ha a 
második jelző is lekerült róla, a kezdő tárgykártyát 
el kell dobni.

A kezdő tárgykártyákat a játék során bármikor 
használhatjuk, akár a játék legelején is (kivéve, ha 
a kártya másképp rendelkezik). Tegyük fel, hogy a 
játékosoknál van egy „Üres üveg”, mellyel minden 
használat után megnövelhetik a fegyverszintjüket 
1-gyel. A játékosok úgy is dönthetnek, hogy a játék 
elején mindkét lehetőségüket elhasználják, hogy 2-es 
fegyverszinttel kezdjenek, és el is dobják a kártyát.
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the player has to spend the number of 

Get 2  .  
  

PIPE & TOBACCO

. 

E & TOBE & TOBE & TO ACCO

Életvonal
A játék elején helyezzünk egy sérülés-

jelzőt karakterünk életvonalának legszél-
ső baloldali mezőjére. Ez jelképezi, hogy 
karakterünk hány sérülést tud elszenvedni, 
mielőtt meghal.

Sérülések szerzése - amikor sérülést 
szerzünk, sérülésjelzőnket egy mezővel 
jobbra kell mozgatnunk karakterünk 
életvonalán. Minden alkalommal, amikor

áthalad egy csökkenő morál szimbólum felett, ha lehetséges, a játéktáblán 
1-gyel csökkentenünk kell a morál szintjét (ez azt jelenti, hogy a karakter 
panaszkodik, és lecsökkenti az egész csapat morálját). Amikor a sérülés-
jelződ a karaktered életvonalának utolsó mezőjére mozog (       ), a karak-
ter meghal és a játékosok azonnal elvesztik a játékot.

Gyógyulás – ha felgyógyulsz egy sérülésből, mozgasd sérülésjelződ egy 
mezőt balra a karaktered életvonalán. Ha ebben az irányban halad át a 
csökkenő morál szimbólumán, a játéktáblán nem változik a morál szintje. 
A pihenés akción és a szakács különleges képességén kívül a játékosok 
csak az éjszakai fázisban gyógyulhatnak.
Jelölések a karakter képén fej, kar, has és láb. A különböző kalandok 
során a karakterek ezeken a testrészeken szenvedhetnek el különleges 
sérüléseket.

A karakterek egyéni találmányának ábrája - minden karakternek 
van egy egyéni tárgya, mely a karakterkártyáján látható és csak ő épít-
heti meg. Amikor elkészül, az egész csapat számára elérhetővé válik, a 
játékos pedig azonnal kap 2 elszántságjelzőt, melyet saját készletébe 
helyezhet.



1. Eseményfázis

Amikor eseménykártyát húztok:
1. Először is ellenőrizzük, hogy a kártyán kaland
(                      ) vagy könyv ikon (     ) található.
Ha kaland ikon van rajta, tegyétek az annak megfelelő jelzőt 
a játéktábla hozzá tartozó akciómezőjére. Ha könyv ikon 
van rajta, ellenőrizzétek a jelentését a forgatókönyv lapján 
(jelentése minden forgatókönyv esetében más lesz).
2. Hajtsátok végre az esemény következményeit, majd 
helyezzétek a kártyát a játéktábla jobb oldali fenyegetés 
akciómezőjére.
Ha a jobb oldali fenyegetés akciómezőn már van egy 
eseménykártya, azt egy mezővel balra kell tolnunk, hogy 
az új kártyát a jobb oldali mezőre helyezhessük. Ha a 
kártyák eltolásának következtében a bal oldali lecsúszik 
a játéktábláról, végre kell hajtanunk a kártya fenyegetésének 
következményét, majd a kártyát eldobjuk.

2. Morálfázis

Ellenőrizzük a morál szintjét, melyet a játéktábla morál-
jelző sávján lévő fehér jelző jelöl.

A morál szintjétől függően a kezdőjátékosnak:
- el kell dobnia az ott ábrázolt elszántságjelzőket, vagy
- nem kell sem eldobnia, sem magához vennie semmit (0-

s szint), vagy
- magához kell vennie az ott ábrázolt elszántságjelzőket (a 

legmagasabb szinten a kezdőjátékos eldöntheti, hogy 2 el-
szántságjelzőt kér vagy gyógyul 1 sérülésnyit);

Ha a kezdőjátékosnak több elszántságjelzőt kell eldobnia, 
mint amennyivel rendelkezik, az összes jelzőjét el kell dobnia, 
majd 1 sérülést kap minden hiányzó jelzőért (a kielégítetlen 
szükségletek általános szabályainak megfelelően, lásd a 
Kiegészítő Szabályokat a 13. oldalon).

Példa: A morál a legalacsonyabb szinten van, ezért a 
kezdőjátékosnak 3 elszántságjelzőt kellene eldobnia, de csak 
1-gyel rendelkezik. A jelzőt eldobja, majd kap 2 sérülést.

3. Termelési fázis

Példa: Ha a játékosok tábora egy olyan szigetlapkán van, 
melyen egy élelem- és egy faforrás látható, 1 élelmet és 1 fát 
kapnak.

A játékosok által megszerezhető nyersanyagok számát 
néhány tárgy, kaland vagy esemény, stb. befolyásolhatja.

Az esemény hatása
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A storm is fast approaching  the island.Shu�e into the Event deck.

�e storm is here. �e night will be very di�cult.

STORM ONTHE HORIZON

STORM

Put         in the Weather space.Draw another card.

Put         in the Weather space.

�e ocean is in a foul mood today.

Put         in the Weather space.

 Discard this card and get          .      

-1 -1 

TORM

STRENGTHENING 
THE CAMP

/

You  ha d  to  he at  th e  ca mp  to  st

ay  al iv e.

        Discard 2           ,  or 

       each player gets      .  

               /          

             Discard this card and get         .

Each player gets        .  

               /                         /          

UNUSUALLY
COLD N

WARMING UP

Each player gets        .  

TORMTORM

�e ocean is in a foul mood today.

Put         in the Weather space.

Az első körben ezt a fázist hagyjátok ki.
A második körtől kezdve (és azután minden körben) húz-

zatok egy kártyát az események paklijából, majd azonnal 
hajtsátok azt végre.

A játék elején az események paklijában csak eseménykár-
tyák vannak. A játék folyamán azonban kaland- és/vagy 
rejtélykártyákat fogunk közéjük keverni.

Ha az események paklijából kaland- vagy rejtélykártyát 
húzunk, hajtsuk végre az esemény hatását, dobjuk el a 
kártyát és húzzunk egy újat az események paklijából 
(ahogyan az a kaland- vagy rejtélykártyán is látható). En-
nek eredményeképpen könnyen lehet, hogy több kaland- 
vagy rejtélykártya is ki fogja fejteni a hatását, mire húzunk 
egy eseménykártyát.

Példa: A játékos húz egy kalandkártyát az 
események paklijából. A kártyán a „Vihar” nevű 
esemény következménye látható, mely arra utasít-
ja a játékosokat, hogy tegyenek egy viharlapkát az 
időjárásmezőre, és húzzanak egy újabb kártyát. A 
következő kártya ismét egy kalandkártya, és a 
játékosoknak a „Összeomlás” esemény miatt felére 
kell csökkenteniük a tetőszintjüket (lefelé kerekítve 
a veszteséget), majd újabb kártyát kell húzniuk. A 
következő kártya végre egy eseménykártya.

Könyv ikon

Kaland ikon

Az esemény 
következménye

Fenyegetés akció

A fenyegetés 
következménye

A termelési fázisban a játékosok megkapják azokat a nyers-
anyagokat, melyek a táboruk szigetlapkáján láthatóak. A 
szigetlapkán látható források mindegyike egy 
nyersanyagkockát hoz. Két típusú forrás létezik:

élelemforrás       /        amely         -t biztosít.
faforrás        mely         -t biztosít.
Minden nyersanyagot, melyet a játékosok a termelési fázis-

ban kapnak (vagy néhány ritka esetben az eseményfázis-
ban), a rendelkezésre álló nyersanyagok mezőjére kell 
helyeznünk. Ezeket a játékosok azonnal használhatják.



4. Akciófázis Figyelem!
Minden akciót többször végrehajthatunk egy adott kör-

ben, kivéve a fenyegetés akciót, mivel az mindig egy 
egyszeri akció, melyet az adott kártya határoz meg, és 
amelynek végrehajtása után a kártyát eldobjuk. Legfeljebb 
2 fenyegetés akciót hajthatunk végre, mivel a játéktáblán 2 
fenyegetés akciómező található. Minden fenyegetés akciót 
másik eseménykártyáról kell végrehajtanunk.

Fontos!
Több akciót, vagyis az építést, a nyersanyagok gyűjtögetését 

és a felderítést 1 vagy 2 bábuval hajthatunk végre.
Ha csak 1 bábut rendelünk hozzá, az akció végrehajtása 

során dobnunk kell az akció színének megfelelő 3 ak-
ciókockával (                   ), hogy kiderítsük, sikeres volt-e az 
akciónk, megsérültünk-e, illetve kalandba keveredtünk-e.

Ha 2 bábut rendelünk hozzá, az akció garantáltan siker-
rel jár, így nincs szükség kockadobásra.

Megjegyzés: A második bábu lehet egy játékos bábuja, 
vagy egy kiegészítő bábu (különböző események hatására, 
lásd a következő oldalt).

Hogyan rendeljünk bábukat az akciókhoz?
Egy adott fázisban kiválasztott akciók megjelölésére a 

játékosoknak a következők szerint kell bábuikat (és az 
esetleges kiegészítő bábukat) a játéktábla megfelelő mezőire 
helyezniük:

- fenyegetés akcióhoz helyez-
zük a bábu(ka)t a kiválasztott 
eseménykártyá(k)ra.

- vadászathoz helyezzük a bábu-
kat a vadászat akciómezőjére.

- építéshez a kiválasztott elemtől függően helyezzük a bábu(ka)t a 
menedékre, a tetőre, a palánkra vagy a fegyverszintjelző sávra, 
illetve a kiválasztott találmánykártyára, stb.
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2. Hunting

Morale level by 1 on the main board).

All night, you were talking about your future on the island. Your initial ideas will not work and your plans have to change.  You  ar e  no t  ab le  to  create all the items you want.

Discard 3 Invention cards.

Get 1 Invention card of your choice
and         , discard this card.

Discard 2 Invention cards.

COUNCIL

BRAINSTORM

Get 1 Invention card of your choice
and         , discard this card.

Get 1 Invention card of your choice
and         , discard this card.

Ez a játék legfontosabb fázisa és két szakaszból áll: az ak-
ciók megtervezéséből és végrehajtásából.

4.1 Akciók megtervezése
Ebben a szakaszban a játékosoknak nincsenek különálló 

fordulóik, hanem egy csapatként fogják eldönteni, hogy 
milyen akciókat szeretnének végrehajtani. A játékosok 
választásukat úgy jelzik, hogy bábuikat az egyes akciókhoz 
rendelik.

A bábuk a karakterek tevékenységeit jelzik a szigeten, 
tehát minden játékos legfeljebb 2 akciót hajthat végre a 
két bábuja segítségével. Számos akció végrehajtásához 
azonban több mint egy bábu szükséges.

A rendelkezésre álló akciók (egyenként egy-egy rövid 
leírással) a következők:

1. Fenyegetés akció (egy vagy több bábu szükséges hozzá) 
- Az akció végrehajtásához szükséges bábuk száma mindig 
az eseménykártyán látható.

Ezt az akciót azért hajtjuk végre, hogy megakadályozzuk, 
hogy egy (fenyegetés akciómezőn lévő) eseménykártya kifejtse 
fenyegető hatását. Az akció végrehajtásával a játékosok 
megkaphatják a kártyán látható juttatásokat (általában el-
szántságjelzőket vagy nyersanyagokat).

2. Vadászat (csak akkor hajtható végre, ha a 
vadászat paklijában van legalább egy vadállat 
kártya – végrehajtásához mindig 2 bábu kell).

A vadászattal a játékosok élelemhez és/vagy szőrméhez 
juthatnak, ám közben gyakran sebesüléseket is szereznek.

3. Építés – (1 vagy 2 bábuval hajható végre, 
bővebben a későbbiekben részletezzük).
Ezzel az akcióval a játékosok menedéket, tetőt 

vagy palánkot építhetnek, fegyvereket készíthetnek, a 
találmányokat pedig tárgyakká alakíthatják.

4. Nyersanyagok gyűjtögetése – (1 vagy 2 bábuval 
hajtható végre, bővebben a későbbiekben részletezzük). 
A nyersanyagok gyűjtögetésével a játékosok nyers-
anyagokat szerezhetnek bizonyos felfedezett sziget-
lapkákról (fát vagy élelmet).

5. Felderítés – (1 vagy 2 bábuval hajható végre, 
bővebben a későbbiekben részletezzük).
Ezzel az akcióval a játékosok a szigetlapkákat egymás 

után helyezik a játéktáblára, fokozatosan felderítve a szigetet.
6. Táborrendezés – (1 bábu szükséges hozzá.)
Amikor egy játékos végrehajtja ezt az akciót, 2 elszánt-
ságjelzőt kap és a játéktáblán a morál szintje 1-gyel

megnő (4 fős játék esetén amikor egy játékos végrehajtja a 
táborrendezés akcióját, választania kell, hogy 2 elszántság-
jelzőt kapjon vagy 1-gyel emelkedjen a morál szintje a 
játéktáblán).

7. Pihenés - (1 bábu szükséges hozzá.)
Amikor egy játékos végrehajtja ezt az akciót, 1 
sérülésnyit gyógyul.



- nyersanyagok gyűjtögetéséhez
helyezzük a bábu(ka)t annak a 
szigetlapká(k)nak az egyik nyers-
anyagforrásához, amelyről gyűjtö-
getni szeretnénk (akkor is csak egy 
forrást választhatunk, ha a sziget-
lapkán két forrás látható).

- felderítéshez helyezzük a 
bábu(ka)t egy olyan felderítetlen 
szigetmező(k)re, melyet fel kívá-
nunk deríteni.

- táborrendezéshez helyezzük a 
bábu(ka)t a táborrendezés ak-
ciómezőjére.

- pihenéshez helyezzük a bábu(ka)t 
a pihenés akciómezőjére.

Fontos!
Ha egy akciót több mint 1 bábuval hajtunk végre, azok 

a bábuk különböző játékosoktól is származhatnak, vagy a 
játék során szerzett kiegészítő bábukkal is kiegészülhetnek. 
Ha több különböző játékostól származnak, a játékosok-
nak el kell dönteniük, hogy melyik játékos hajtja végre az 
akciót és ki fogja csak támogatni a másikat (az ő bábuját 
kiegészítő bábunak fogjuk tekinteni, lásd lentebb). Ez fontos, 
mert bizonyos akciók (és az akciók során játékba kerülő 
kalandkártyák) hatása csak az akciót végrehajtó játékosra 
lesz érvényes és nem az egész csapatra (pl. vadászat).

Példa: A játékosok a „Matrózdal” 
(Chanty) fenyegetés akciót szeretnék vég-
rehajtani. Ennek az akciónak a végrehaj-
tása az eseménykártya eldobását ered-
ményezi, hoz 2 elszántságjelzőt, valamint 
1-gyel növeli a morál szintjét, ám ezeket 
az elszántságjelzőket csak az akciót 
végrehajtó játékos kapja meg. Ha tehát két 
különböző játékos rendeli bábuját az ak-
cióhoz, el kell dönteniük, hogy melyikük 
fogja végrehajtani az akciót és melyikük 
fogja csak támogatni őt.

Kiegészítő bábuk

A játék során a játékosok kiegészítő bábukhoz juthatnak, melyeket 
akcióik megtervezésénél használhatnak fel. Például bizonyos tárgyak 
elkészítése (mint a térkép (Map) vagy a lámpás (Lantern)), illetve 
bizonyos rejtélykártyák (mint a gyertyák (Candles)) vagy bizonyos 
felfedezéslapkák kiegészítő bábukat biztosíthatnak a játékosoknak. 
Ezeket a kiegészítő bábukat az akciók megtervezésének fázisában 
használhatjuk a játékosok bábuihoz hasonlóan, a következő két kivétel-
lel: (a) mindig csak egy bizonyos akciótípushoz rendelhetőek (amint az a 
kártyán/jelzőn látható), és (b) egyetlen akciót sem hajthatnak végre 
egyedül – őket mindig csak arra használhatjuk, hogy támogassanak 
egy játékost, és csak akkor rendelhetőek egy akcióhoz, ha ahhoz már 
hozzárendeltük az egyik játékos bábuját. Egy felderítés akcióhoz például 
nem rendelhetjük hozzá az iránytű (Compass) kártyáról származó 
kiegészítő bábut a térkép (Map) kártyáról származó kiegészítő 
bábuval egy játékos bábuja hozzáadása nélkül – legalább egy játékos 
bábuját is hozzá kell rendelnünk a felderítés akcióhoz.

További részletek az akciókról

Fenyegetés akció
Az eseményfázisok után minden körben egy újabb 

eseménykártyát fogunk helyezni annak végrehajtását követően 
a fenyegetés akciómezőjére. Minden ilyen kártyán látható 
lesz a kártya fenyegetésének egy adott következménye (kivéve 
a roncskártyákat – lásd lentebb), illetve egy fenyegetés ak-
ció. Ha egy új eseménykártyát helyezünk a fenyegetés ak-
ciómezőjére és annak következtében egy korábban odahe-
lyezett eseménykártya lecsúszik a tábláról, a tábláról lekerült 
kártya fenyegetésének következménye kifejti hatását. Ha a 
játékosok ezt szeretnék elkerülni, az akciófázis során a 
szükséges számú (1 vagy 2) bábu hozzárendelésével, és 
bizonyos plusz feltételek teljesítésével (pl. élelem vagy fa 
beadása, egy adott fegyverszint elérése, stb.) végrehajthatják a 
kártyán látható fenyegetés akciót. Ha a játékosok ezeknek 
a feltételeknek az akciófázis során eleget tesznek, megkapják a 
kártyán ábrázolt jutalmakat (általában elszántságjelzőket), 
és eldobhatják a kártyát, amivel megakadályozzák, hogy a 
kártya fenyegetése a későbbiek folyamán életbe lépjen.

Habár minden fenyegetés akciót kártyánként csak egyszer 
hajthatunk végre (mivel a kártyák a végrehajtása után el-
dobjuk), körönként legfeljebb két fenyegetés akciót is végre-
hajthatunk, ha van két kártya a fenyegetés akciómezőjén.

Példa:
„Őrség” (Watch) – A játékosoknak 1 bábut kell hozzárendelniük, 
és rendelkezniük kell legalább 2-es fegyverszinttel.
„A tábor megerősítése” (Strengthening the Camp) – A játékosok-
nak 1 bábut kell hozzárendelniük, és vagy el kell dobniuk egy fát, 
vagy rendelkezniük kell a „Lapát” (Shovel) tárggyal.

A fenyegetés akciómezőjén lévő roncskár-
tyák (melyek csak a legelső körben kerülnek 
oda) lehetőséget kínálnak arra, hogy 1 bábu 
hozzárendelésével kevesebb, 2 bábu hoz-
zárendelésével pedig több nyersanyagot sze-
rezhessünk (lásd a kártyán).
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Discard this card 
and get 2         ,              .

You spent the night talking about yourship, your ship mates and your futurehere on this dangerous island...

2      

Each player discards          .

MEMORIES
OF THE CRUISE

CHANTY

      

You notice food cratesscattered along the shore.

Discard this card.

/
+

Nothing happens.

FOOD
CRATES

EXPEDITION 
FOR FOOD

2



A játékosok az akció végrehajtásakor csak az egyik lehetőséget 
választhatják, azután pedig el kell dobják a kártyát.

Építés
A játékosok az építési akciók mindegyikével mene-
déket, tetőt vagy palánkot építhetnek, fegyvereket

fejleszthetnek, vagy a találmányokat tárgyakká alakíthatják.
Menedék – Megvéd azoktól a sérülésektől, melyeket az 
éjszakai fázis során szereznél a szabad ég alatt történő alvás 
miatt. Ha a menedéket egyszer megépítjük, a játék végéig 
nem fogjuk elveszíteni. Ennek jelzésére egy fekete jelzőt 
helyezünk a játéktábla megfelelő mezőjére. Ne feledjük, 
hogy egyes szigetlapkákon is vannak menedékek, melyek 
nem azonosak a játékosok által épített menedékkel.
Tető – Megvéd az időjárási fázis során a különböző időjárási 
tényezőktől. Ahhoz, hogy tetőt építhessünk, kell lennie egy 
(felépített vagy felfedezett) menedéknek a táborhelyed sziget-
lapkáján. Minden alkalommal, amikor tetőt építesz, növeld 
meg a szintjét 1-gyel a játéktáblán lévő jelző mozgatásával.
Palánk – Általában a vihar hatásától és néhány egyéb 
következménytől véd meg a játék során. Ahhoz, hogy 
palánkot építhessünk, kell lennie egy (felépített vagy 
felfedezett) menedéknek a táborhelyed szigetlapkáján. 
Minden alkalommal, amikor palánkot építesz, növeld meg 
a szintjét 1-gyel a játéktáblán lévő jelző mozgatásával.
Fegyverek – a vadászathoz szükségesek. Minél magasabb 
a fegyverszint, a játékosok annál kisebb eséllyel fognak 
sérülést szerezni a vadállat leküzdése közben. Minden al-
kalommal, amikor egy fegyvert építesz, növeld meg a 
szintjét 1-gyel a játéktáblán lévő jelző mozgatásával.
Tárgyak – Bizonyos tárgyak elkészítése kiegészítő juttatá-
sokat biztosít (azonnal vagy valamikor a játék folyamán), 
mely hasznos lehet a játékosok számára (a térkép (Map) 
például egy kiegészítő bábut biztosít a játékosoknak a 
felderítéshez).

A menedék, a tető és a palánk a játékosok számától füg-
gően ugyanannyiba kerül, ahogy az a játéktáblán feltün-
tetett táblázatban látható. Az építési költségeket fával vagy 
szőrmével fizethetjük ki, de a kettővel együtt nem lehet. 
Egy háromfős játékban például 3 fát vagy 2 szőrmét kell 
eldobnunk a menedék megépítéséhez, viszont nem fize-
thetünk például 2 fával és 1 szőrmével.

Minden alkalommal, amikor elkészítünk egy fegyvert, el 
kell dobnunk 1 fát.

Egy adott találmány tárggyá történő alakításához szük-
séges feltételek a találmánykártyák felső részén láthatóak. 
Ezt nevezzük követelménymezőnek.
Ez lehet:
- felderített tereptípus
- egy másik, már elkészített tárgy
- eldobandó nyersanyag(ok)

Amikor egy tárgy elkészül, általában valamilyen juttatást biztosít, 
mely a későbbiek folyamán segítséget nyújt a játékosoknak.

Példák:
- A tűz (Fire) 1-gyel növeli a palánk szintjét, és megépíthetjük 
vele a tűzrakó helyet (Fireplace).
- A kés (Knife) 1-gyel növeli a fegyverszintet, és megépítetjük vele 
az íjat (Bow).
- A térkép (Map) egy kiegészítő bábut biztosít felderítéshez, és 
szükség van rá a rövidebb út (Shortcut) kiépítéséhez.

Azokat a találmányokat, melyeket tárgyakká alakíthatunk, több 
helyen találhatjuk meg:
- a játéktáblán (mindenki számára elérhetően);
- a karakterek kártyáján (és azt csak az adott játékos építheti 
meg);
- a kiválasztott forgatókönyvlapon (mindenki számára elérhetően).
Megjegyzés: Minden tárgy csak egyszer építhető meg (kivéve, 
ha elveszik).

NAGYON FONTOS!
Néhány akció (főként a fenyegetés akció és az építés) végre-

hajtásához bizonyos feltételeknek is teljesülniük kell (pl. 
nyersanyagok eldobása, egy adott tárgy birtoklása vagy egy 
minimális fegyverszinttel való rendelkezés, stb.).

Az akciók végrehajtása során a játékosok csak azokat a 
nyersanyagokat használhatják fel, amelyekkel már az akciók 
megtervezésekor rendelkeztek (vagyis azokat a nyersanyagokat, 
melyek a rendelkezésre álló nyersanyagok mezőjén találhatóak). 
Azokat a nyersanyagokat nem használhatják, melyeket ugyanab-
ban az akciófázisban szereztek (habár az akciókat meghatáro-
zott sorrendben hajtjuk végre, úgy kell elképzelnünk, mintha 
egyszerre hajtanánk őket végre). Bár az akciók megtervezésekor 
csak a bábukat rendeljük az egyes akciókhoz, célszerű a szük-
séges nyersanyagokat is hozzájuk rendelni, hogy elkerüljük az 
esetleges kavarodást.

Példa: Egy háromfős játékban 3 fát (vagy 2 szőrmét) kell beadnunk 
a menedék megépítéséhez. Ezért már az akció megtervezésekor 
rendelkeznünk kell a 3 fával (vagy a 2 szőrmével), és célszerű 
a bábuval/bábukkal együtt a menedék megépítéséhez rendel-
nünk azokat.

Ugyanez a szabály vonatkozik a tárgyak elkészítésére – 
az adott fázisban csak azokat a tárgyakat használhatjuk, 
melyek már az akciók tervezésekor rendelkezésre álltak.

Példa: Egy íj (Bow) elkészítéséhez szükség van a késre (Knife). 
Ez azt jelenti, hogy a kést és az íjat nem készíthetjük el ugyan-
abban a körben. Ha az egyik körben el akarjuk készíteni az íjat, 
a kést egy azt megelőző körben kell elkészítenünk.

Ugyanez a szabály vonatkozik a fegyverszintre. Néhány 
fenyegetés akció végrehajtásához szükség van egy minimális 
fegyverszintre – egy ilyen akciót nem hajthatunk végre, ha az 
akciók tervezésekor nem rendelkeztünk a megfelelő fegyver-
szinttel.
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A táborrendezéshez és a pihenéshez rendelt bábuk akcióit 
egyesével hajtjuk végre. Ha például egy háromfős játékban 
valaki mindkét bábuját a táborrendezéshez helyezi, ezt az 
akciót kétszer fogja végrehajtani, melynek eredményekép-
pen 4 elszántságjelzőt kap, és 2 szinttel emeli meg a morál 
szintjét.

Mielőtt a játékosok a tervezés során bábukat helyeznének az általuk választott 
akciókhoz, mindig meg kell győződniük arról, hogy van-e a táblán (különösen 
az akciómezőkön, valamint a szigetlapkákon és –mezőkön) bármilyen jelző 
(lásd lentebb), mely az akció végrehajtását befolyásolná.

A következő alkalommal, amikor a megadott típusú akciót ak-
ciókockák dobásával hajtjuk végre, a sikerkockát újra kell dobni, ha az 
első dobás eredménye sikeres volt. Miután a jelző kifejtette hatását, el-
dobásra kerül.

A következő adott típusú akció végrehajtásakor húznunk kell egy ka-
landkártyát és végre is kell azt hajtanunk, függetlenül attól, hogy hány 
bábut rendeltünk az akcióhoz, és hogy a kalandkockával kalandot dob-
tunk-e vagy sem. Miután a jelző kifejtette hatását, eldobásra kerül.

Ha a kalandkockával kalandot dobtunk, és az adott akció mezőjén 
kalandjelző is található, csak egy kalandkártya fejti ki a hatását, a jelző 
pedig eldobásra kerül.

Ha ez a jelző a vadászat paklija mellett található, az azt jelenti, hogy a következő 
vadászat akció végrehajtásakor a vadállat erejéhez hozzá kell adnunk 1-et. Mi-
után a jelző kifejtette hatását, eldobásra kerül.

Ha ez a jelző egy olyan szigetlapkán vagy –mezőn található, ahol akciót 
szeretnénk végrehajtani, az azt jelenti, hogy minden olyan akció során (az akció 
típusától függetlenül), melyet azon a lapkán vagy mezőn szeretnénk végrehaj-
tani, rendelkeznünk kell legalább 1-es fegyverszinttel, különben az akciót 
végrehajtó játékos 1 sérülést kap.

Ha ez a jelző egy akciómező mellett található, az azt jelenti, hogy a 
következő ilyen típusú akció során a megszokottnál eggyel több bábut 
kell az akcióhoz rendelnünk (vagyis 1 helyett 2-t, 2 helyett 3-at, stb.). 
Miután a jelző kifejtette hatását, eldobásra kerül.

Ha ez a jelző egy olyan szigetlapkán vagy –mezőn található, ahol 
akciót szeretnénk végrehajtani, az azt jelenti, hogy azon a lapkán vagy 
mezőn a megszokottnál eggyel több bábut kell az akcióhoz rendelnünk 
(vagyis 1 helyett 2-t, 2 helyett 3-at, stb.).

Ha ez a jelző egy építés akciómező mellett található, az azt jelenti, 
hogy a következő olyan építés akciónál, amelyhez fa szükséges, 
a megszokottnál eggyel több fát kell felhasználnunk. Miután a jelző 
kifejtette hatását, eldobásra kerül.

Ha ez a jelző a menedék, a tető, a palánk vagy a fegyverek költségének 
mezőjén található, minden alkalommal, amikor meg akarjuk építeni a 
hozzá tartozó tárgyat, a megszokottnál eggyel több fát kell felhasznál-
nunk (de csak akkor, ha fát használunk az építéshez).

Ha ez a jelző egy szigetlapkán található, az a lapka a megszokottnál 
1-gyel több fát termel (nyersanyagok gyűjtögetésénél vagy a termelési 
fázis során).

FONTOS! Miután az akciómezőkön található jelzők kifejtették hatá-
sukat, eldobásra kerülnek, a tábla többi részére helyezett jelzők azon-
ban általában a játék végéig ugyanott maradnak.

4.2 Az akciók végrehajtása
Miután minden játékos akciókhoz rendelte bábuit, 

megkezdődik az akciók végrehajtása az alábbiakban 
részletezett sorrendben. Ezeket az akciókat csak akkor kell 
végrehajtanunk, ha rendeltünk hozzájuk bábut:
1. Fenyegetés akció

Dobjuk el a kártyán ábrázolt nyersanyagokat (ha van 
rajta ilyen), és kövessük a kártya utasításait. Ezt követően 
dobjuk el a kártyát, hogy megkaphassuk az ott ábrázolt 
nyersanyagokat vagy elszántságjelzőket.

tile/space, or the player taking the Action gets 1 Wound.tile/space, or the player taking the Action gets 1 Wound.

Adventure card and you discard the token.
+

(i.e. 2 pawns instead of 1, 3 pawns instead of 2, etc.).
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+

 of the indicated type that requires rolling the 

Nyersanyagot gyűjtögetni csak olyan szigetlapkán 
lehet, amely (a) szomszédos azzal a szigetlapkával, 
amelyen a játékosok tábora található, vagy (b) a

játékosok táborának lapkájától egy lapkányi távolságra 
van (lásd lentebb).  Ezt az akciót nem lehet végrehajtani 
közvetlenül azon a lapkán, ahol a játékosok tábora talál-
ható, hiszen a játékosok arról a lapkáról a termelési fázis-
ban megkapják a nyersanyagokat.

Minden szigetlapkán található forrásból csak 1 adott tí-
pusú nyersanyag nyerhető (ezt bizonyos tárgyak, kalan-
dok, események stb. hatásai módosíthatják).

Felderítést csak olyan fel nem fedezett mezőn 
hajthatunk végre, amely (a) szomszédos azzal a sziget-
lapkával, amelyen a játékosok tábora található,

vagy (b) a tábor lapkájától számítva egy felfedezett
lapkával távolabb van (a játékosok által felderíteni kívánt 
mező és a tábor lapkája között legfeljebb egy szigetlapka 
lehet, lásd lentebb).
  

Ha egy olyan lapkán vagy mezőn szeretnél nyersanyagot gyűjtögetni 
vagy felfedezést végezni, amely nem szomszédos a tábor szigetlap-
kájával, a megszokottnál eggyel több bábut kell az akcióhoz 
rendelned. Más szóval: ha 2 bábut rendelsz egy akcióhoz, akkor is 
dobnod kell az akciókockákkal.   Ha 3 bábut rendelsz hozzá, az ak-
ció garantáltan sikerrel jár (tehát nem kell dobni a kockákkal).



Ha egy játékos egy fenyegetés akció segítségével 
nyersanyagokhoz jut, azokat a jövőbeli nyersanyagok 
mezőjére kell helyeznie (ezek csak az összes akció 
végrehajtását követően fognak rendelkezésre állni).

Ha egy játékos elszántságjelzőt szerez, saját készletébe 
kell helyeznie, és akár rögtön fel is használhatja.

2. Vadászat
Húzzuk fel a vadászat pakli legfelső lapját és küzdjünk meg 
a kártyán ábrázolt vadállattal az alábbiak szerint.

Dobás az akciókockákkal
Az alábbi akciók mindegyikéhez rendelkezésre áll 3 akciókocka:

          Építés          Nyersanyagok gyűjtögetése        Felderítés

Mindhárom készletben található egy sérüléskocka, egy siker-

kocka és egy kalandkocka. A lehetséges dobások a következők:

Sérüléskocka:

Sikerkocka:

Kalandkocka:

still get a Wound (or not) and have an Adventure (or not). still get a Wound (or not) and have an Adventure (or not). still get a Wound (or not) and have an Adventure (or not). still get a Wound (or not) and have an Adventure (or not). still get a Wound (or not) and have an Adventure (or not). 

3. Építés
A menedék megépítésekor dobjátok el a szükséges 

nyersanyagokat, és fordítsátok át a táborjelzőt a menedék 
oldalára. Az a szigetlapka lesz ezután a táborlapkátok,

ahol felépítettétek a menedéket.
Ha egyszer megépítettétek a menedéket, többé nem veszíthetitek 

el, és ezért nem is kell azt újra felépítenetek.
Annak jelzésére, hogy megépítettétek a menedéket, helyezzetek 

egy fekete jelzőt a menedék mezőjére, valamint egy-egy fekete 
jelzőt a játéktábla tetőszintet és palánkszintet jelző sávjának tete-
jére (a megfelelő ikon mellé; ez lesz a 0-s szint).

Ahhoz, hogy tetőt vagy palánkot építsünk, szükség van egy 
megépített menedékre, vagy a táborunknak egy olyan szigetlapkán 
kell lennie, melyen eleve van menedék (lásd lentebb a Felderítést).

Minden alkalommal, amikor tetőt, palánkot vagy fegyvereket 
készítünk, dobjuk el az ahhoz szükséges nyersanyagokat, majd a 
megfelelő jelző mozgatásával növeljük meg az adott sáv szintjét.
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Küzdelem a vadállattal:
1. Hasonlítsátok össze a vadállat erejét a játékosok aktuális 
fegyverszintjével. Ha a fegyverszint alacsonyabb, mint a vadállat 
ereje, a vadállattal küzdő játékos 1 sérülést kap minden hiányzó 
fegyverszintért.
2. Csökkentsétek a fegyverszintet a kártyán ábrázolt szám-
mal.
3. Szerezzetek annyi élelmet, amennyi a kártyán látható, és 
helyezzétek őket a jövőbeli nyersanyagok mezőjére (ezek csak 
az összes akció végrehajtását követően fognak rendelkezésre 
állni).
4. Szerezzetek annyi szőrmét, amennyi a kártyán látható, és 
helyezzétek őket a jövőbeli nyersanyagok mezőjére (ezek csak 
az összes akció végrehajtását követően fognak rendelkezésre 
állni).
5. Csökkentsétek a palánk szintjét a kártyán ábrázolt számmal 
(ez a következmény csak néhány kártyán jelenik meg).
6. Hajtsatok végre minden egyéb utasítást, majd dobjátok el a 
kártyát.
Néhány kártya (kaland, esemény, rejtély) arra utasít, hogy 
küzdj meg egy vadállattal, de csak a vadállat erejét tünteti fel. 
Ebben az esetben csak össze kell hasonlítanod a vadállat erejét 
az aktuális fegyverszinttel; ha a fegyverszint alacsonyabb, mint 
a vadállat ereje, a vadállattal küzdő játékos 1 sérülést kap min-
den hiányzó fegyverszintért. Megszerzett 

szőrmeA fegyverszint 
csökkentése

Kapsz 1 sérülést

Az akció sikeres volt, ami 
azt jelenti, hogy 

végrehajthatod az akciót 
(építés, nyersanyagok 

gyűjtögetése vagy felderítés)

Nem történik semmi

Az akció nem 
járt sikerrel, de 
kapsz helyette 2 
elszántságjelzőt

Nem történik semmi

Additional effect

decrease
A vadállat 

ereje

Megszerzett 
élelem

További utasítások, 
melyeket a harc 

után hajtunk végre.

Az egyes kockákon látható eredmények függetlenek egymástól, ami 
azt jelenti, hogy mindegy, mit dobtál a sikerkockával, a másik két 
kockadobás eredményét is végre kell hajtanod. Így továbbra is sze-
rezhetsz sérülést (vagy nem) és keveredhetsz kalandba (vagy nem).

Példa: Egy építés során ezt dobtad:                   Emiatt a karak-
tered 1 sérülést kap, nem tudod megépíteni, amit szerettél volna, de 
helyette kapsz 2 elszántságjelzőt, és húzol egy kalandkártyát.

Megjegyzés: Ha egy gyűjtögetés során a kalandkártya azt mondja, 
hogy 1-gyel több nyersanyagkockát kapsz, mint amennyit eredetileg 
gyűjtögettél volna, ezt az 1 nyersanyagot akkor is megkapod, ha az 
akciód nem járt sikerrel.

Azt tanácsoljuk, hogy a kockákkal az alábbi sorrendben dobjatok: 
sérüléskocka, sikerkocka, kalandkocka.

Húzd fel a megfelelő pakli 
legfelső lapját és hajtsd 

végre az utasításait



A tető, a palánk és a fegyverek szintje nincs korlátozva.
Amikor egy találmánykártyából tárgyat készítünk, dobjuk 

el az ahhoz szükséges nyersanyagokat, majd helyezzük a 
találmánykártyát a jövőbeli nyersanyagok mezőjére (ez csak az 
összes akció végrehajtását követően fog rendelkezésre állni).

Ha egy játékos abból a találmánykártyából készít tárgyat, 
amely a karakterkártyáján található, 2 elszántságjelzőt is kap, 
melyet saját készletébe helyez, a találmánykártyát pedig a 
jövőbeli nyersanyagok mezőjére teszi (ez csak az összes akció 
végrehajtását követően fog rendelkezésre állni).

Az akciófázis végén vegyük el a találmánykártyákat a jövő-
beli nyersanyagok mezőjéről, hajtsuk végre a rajtuk látható 
esetleges utasításokat, majd tegyük őket a játéktábla megfelelő 
mezőire, a tárgy oldalukkal felfelé fordítva.

Ha egy játékos egy olyan találmánykártyából készít tárgyat, 
amely a forgatókönyvlapon található, egy fekete jelzővel kell 
megjelölnie (kivéve, ha a forgatókönyv másképp rendelkezik). 
A játékosoknak nem szabad elfelejteniük, hogy ennek a 
tárgynak a hatásait is érvényesítsék az akciófázis végén, mivel 
ez a találmány csak a forgatókönyvlapon látható, és nem lehet 
áthelyezni a játéktáblára.

4. Nyersanyagok gyűjtögetése
Amikor nyersanyagokat gyűjtögetünk, elvesszük a 

játéktábla mellől a megfelelő nyersanyagokat, és a jö-
vőbeli nyersanyagok mezőjére helyezzük őket (ezek csak az összes 
akció végrehajtását követően fognak rendelkezésre állni).

A szigetlapkákon jelölt források mindegyikéből csak 1 
nyersanyagot gyűjtögethetünk, ám ezt néhány tárgy, kaland, 
esemény stb. hatása módosíthatja.

5. Felderítés

Ha a felderítés akció sikerrel járt, húzzuk fel a legfelső 
szigetlapkát a képpel lefelé fordított kupacból, és helyezzük 
képpel felfelé arra a mezőre, amelyet a tervezés fázisában 
felderítésre jelöltük ki.

Nézzük meg a tereptípust, majd jelöljük meg egy fekete 
jelzővel az összes olyan találmánykártyát, amelyen ez a 
terep szerepel az elkészítés feltételeként.

FaforrásA vadállatkártya ikonja

Felfedezéslapka

Élelemforrás
Source of wood

which is the �rst tile of this terrain type to be discovered 
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Tereptípus

Menedék Rejtély ikonDiscovery token

Ha a lapkán egy vadállatkártya ikonja látható, keverjünk egy 
vadállatkártyát a vadászat paklijába. Ha egy rejtély ikon látható 
rajta, ellenőrizzük a jelentését a forgatókönyvlapon.

Húzzuk fel a megadott számú felfedezésjelzőt. Helyezzük őket a 
jövőbeli nyersanyagok mezőjére képpel felfelé (ezek csak az összes 
akció végrehajtását követően fognak rendelkezésre állni).

Néhány szigetlapka menedéket is biztosít (sátor ikon). Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy innentől kezdve van egy saját építésű 
menedéketek; ilyenkor ne jelöljétek meg a játéktábla hozzá tartozó 
mezőjét (és ne fordítsátok át a táborlapkát a menedék oldalára), 
hacsak nem építettétek meg a menedéket egy építés akció segítségével. 
Az éjszakai fázis során fontos lesz, hogy legyen menedéketek.

Példa: Egy játékos felhúz egy szigetlapkát, és a sziget kiválasztott 
mezőjére teszi. A lapka tereptípusa síkság. Mivel az adott játékban 
először fedeztek fel ilyen tereptípust, a játékos megjelöli 
a kosár (Basket), a gyógyír (Cure) és a kötél (Rope) 
találmánykártyáját (ezeket a találmányokat in-
nentől kezdve át lehet alakítani tárgyakká). A lap-
kán látható egy vadállatkártya, ezért a játékos egy 
vadállatkártyát kever a vadászat paklijába. Végül 
húz 2 felfedezéslapkát (ahogy az a szigetlapkán 
látható), és képpel felfelé a jövőbeli nyersanyagok 
mezőjére helyezi őket.

Miután végrehajtottuk az összes akciót, a felfedezéslapkákat 
eltehetjük későbbi használatra is. Mivel az éjszakai fázis 
során minden élelem megromlik (további részletekért lásd

a 6. Éjszakai fázis című részt), így minden olyan jelző, amely 
élelmet ábrázol, abban a fázisban elveszik. A felfedezéslapkákat 
használat után eldobjuk.

6. Táborrendezés
Az a játékos, aki végrehajtja ezt az akciót, 2 elszántság-

jelzőt kap, melyeket a saját készletébe helyez. Ezen
kívül 1-gyel megemeli a játéktáblán a morál szintjét is (ez az 
akció négyfős játék esetén módosul, lásd A játék beállítása
című részt a 14. oldalon).

Ha a morál a legmagasabb szinten áll, a játékos csak el-
szántságjelzőket kap, és nem módosítja a morál szintjét.

7. Pihenés
A pihenő játékos karaktere 1 sérülésnyit gyógyul, 
melyet azzal jelez, hogy sérülésjelzőjét egy mezővel

balra mozgatja a karaktere életvonalán.

8. Miután minden akciót végrehajtottunk:

- a játékosok bábuit visszaadjuk tulajdonosaiknak;
- a kiegészítő bábukat eldobjuk vagy visszatesszük arra a 
kártyára, ahonnan származnak;
- a jövőbeli nyersanyagok mezőjén lévő összes nyersanyagot 
és lapkát mozgassunk át a rendelkezésre álló nyersanyagok 
mezőjére (most már felhasználhatják őket a játékosok);
- vegyük el az összes találmánykártyát a jövőbeli nyersanyagok 
mezőjéről, érvényesítsük hatásukat, majd helyezzük őket a 
játéktábla megfelelő mezőire, a tárgy oldalukkal felfelé.



5. Időjárási fázis

Ebben a fázisban a játékosoknak szembesülniük kell a sziget 
durva időjárási viszonyaival. Hogy kiderítsük, milyen idő 
lesz, dobnunk kell az időjáráskockákkal.

A forgatókönyvlapon ellenőrizzük, hogy az adott kör-
ben milyen időjáráskockákkal kell dobnunk.

A kockák száma a játék során változni fog, mely a for-
gatókönyvtől és a kör számától függ majd.

Például az 1. forgatókönyv esetében:
1-3. körben: ne dobjunk egy időjáráskockával sem
4-6. körben: dobjunk az esőkockával
7-12. körben: dobjunk az eső-, a tél- és az éhes állatok kockájával

3 különböző időjáráskocka van:
Esőkocka, télkocka és az éhes állatok kockája.

Ezen kívül mindig ellenőrizzük, hogy van-e bármilyen jelző 
a játéktábla időjárásmezőjén, amely befolyásolná a dobás 
eredményét (mely egy esemény- vagy egy kalandkártya 
következtében kerülhet oda). Az ilyen jelzők hatását hozzá kell 
adnunk az időjáráskockákból született eredményhez. Miután 
az időjárásmezőn lévő jelzők kifejtették hatásukat, dobjuk el 
őket.

Ha nem dobunk egy időjáráskockával sem, csak az időjárás-
mezőn lévő jelzők fejtik ki hatásukat (ha vannak ilyenek).

Az esőkockán és a télkockán is kétfajta felhő látható 
(amilyenek a lapkákon is láthatóak):

                     Esőfelhő                            Hófelhő

Nézzünk szembe az időjárással
Először adjuk össze a hófelhők számát (a kockákon és/vagy a 

lapkákon), amelyekkel szembe kell nézzünk, és dobjunk el 
minden hófelhőért 1 fát, függetlenül a tetőnk szintjétől (ez azt 
jelképezi, hogy nagyon hideg volt az éjszaka, ezért több fát kellett 
felhasználnunk a tábor fűtéséhez).

Ez után hasonlítsuk össze a felhők számát (összeadva az 
esőfelhők és a hófelhők számát minden kockáról és/vagy jelzőről) 
az aktuális tetőszinttel. A tetőszint jelzi, hogy hány felhő hatásától 
vagyunk védve.

Ha több felhő van, mint amekkora a tetőszintünk, minden 
olyan felhőért, amelytől nem vagyunk védve, dobjunk el 1 élel-
met és 1 fát (ezeket kellett felhasználnunk a rossz időjárás idején, 
hogy melegen tartsuk magunkat és egészségesek maradjunk).

Minden olyan nyersanyagért, amelyet nem tudtunk eldobni, 
minden játékos 1-et sérül (a kielégítetlen szükségletek általános 
szabályainak megfelelően, lásd a Kiegészítő Szabályokat a 13. 
oldalon).

Példa: A játékosok az esőkockával 2 esőfelhőt dobtak. Az 
időjárásmezőn 1 hófelhőlapka található. A játékosok 1-es 
tetőszinttel és a következő nyersanyagokkal rendelkeznek: 3 
fa és 1 élelem.

A játékosok először eldobnak 1 fát a hófelhő miatt. A felhők 
száma összesen 3, a tetőszint pedig csak 1-es; a játékosok-
nak 2 szint hiányzik ahhoz, hogy megvédjék magukat az 
időjárástól. Az első hiányzó tetőszintért eldobnak 1 fát és 1 
élelmet. A második hiányzó tetőszintért eldobják az utolsó 
élelmüket, majd minden játékos kap 1 sérülést, mivel nem 
tudtak még 1 fát eldobni.

Végezetül eldobják a jelzőt az időjárásmezőről.

Az éhes állatok kockájával a játékosoknak egyéb nehéz-
ségekkel kell szembenézniük:

Ha a dobás következményét nem tudjátok érvényesíteni, 
minden játékos valamennyi sérülést kap.

Például:
- ha csökkentenünk kellene a palánk szintjét, de az már 0-n áll, 
mindenki kap 1 sérülést.
- ha a játékosoknak egy (3-as erejű) vadállattal kell megküz-
deniük, a fegyverszint pedig 3-nál alacsonyabb, minden játékos 1 
sérülést kap minden hiányzó fegyverszintért. (A játékosoknak a 
kielégítetlen szükségletek általános szabályait kell követniük, 
melyet a Kiegészítő Szabályokban részletezünk.)

Ha egy esemény- vagy egy kalandkártya miatt kell dob-
nunk az éhes állatok kockájával, ugyanakkor a forgatókönyv 
is jelzi, hogy ugyanezzel a kockával dobjunk, akkor csak 
egyszer kell dobnunk vele.

Viharlapka
A vihar hatását minden más következmény után 

érvényesítsük.
A vihar 1-gyel csökkenti a palánk szintjét. Ha nem tudjuk 

csökkenteni, minden játékos 1 sérülést kap.

Emlékeztető: Az időjárási fázis végén dobjatok el min-
den jelzőt az időjárásmezőről.
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Esőfelhőlapka Hófelhőlapka Viharlapka

Dobjatok el 
1 élelmet.

Csökkentsétek a 
palánk aktuális 
szintjét 1-gyel.

Küzdjetek meg 
egy 3-as erejű 

vadállattal.



6. Éjszakai fázis

If there are any +1 resource tokens (as an e�ect of a built Item) on If there are any +1 resource tokens (as an e�ect of a built Item) on 

kincskártyával (Bottle of wine), vagy egy       jelzővel, 
azokat csak az éjszakai fázis során használhatják fel (de 
abban a fázisban bármikor).

A JÁTÉK VÉGE
A játék háromféleképpen érhet véget:

1. A játékosok azonnal győznek, ha elérik a forgatókönyv 
célját a rendelkezésre álló körökön belül (kivéve, ha a for-
gatókönyv szabályai másképp rendelkeznek);
2. A játékosok azonnal vesztenek, ha az egyik játékos 
karaktere meghal;
3. A játékosok vesztenek, ha az utolsó kör is véget ér, és 
nem érik el a forgatókönyv célját.

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
Elsőbbség

Szabályütközés esetén a forgatókönyvek szabályai élveznek 
elsőbbséget, és módosítják az általános szabályokat.

Kielégítetlen szükségletek
Ha egy játékosnak érvényesítenie kell egy adott típusú 

(esemény-, kaland-, rejtély- stb.) kártya hatásait, de nem tud 
eleget tenni bizonyos feltételeknek, egy vagy több sérülést 
kap.

Példa:
- ha egy játékosnak el kell dobnia valamit (fát, élelmet, elszánt-
ságjelzőt stb.), és nem rendelkezik vele, minden hiányzó 
nyersanyagért/jelzőért 1 sérülést kap,
- ha egy játékos egy vadállattal harcol, de a fegyverszint alacsonyabb, 
mint a vadállat ereje, a játékos minden hiányzó fegyverszintért 1 
sérülést kap.

Ha egy kártya vagy egy kockadobás minden játékosra 
hat, és nem tudnak a követelményeinek eleget tenni, 
mindegyikük kap 1 sérülést minden olyan nyersanyagért/
jelzőért, melyet nem tudtak beadni.

Példa:
- ha a játékosoknak csökkenteniük kell 1-gyel a tető, a palánk 
vagy a fegyverek szintjét, de annak szintje már 0-n áll, minden 
játékos 1 sérülést kap.
- ha a játékosoknak egy bizonyos forrást (pl. fát) le kell takarniuk 
egy fekete jelzővel, de nem tudnak ilyet letakarni, minden játékos 
1 sérülést kap.

Kivétel:
- Néhány kártya utasítását csak akkor kell végrehajtanunk, 
ha az lehetséges. Tehát ha egy ilyen utasítást lehetetlen vég-
rehajtani, nem történik semmi.

Példa: A Rovarok (Insects) nevű eseménykártya 
arra utasítja a játékosokat, hogy dobjanak el 1 fát, 
de csak akkor, ha az lehetséges. Ha a játékosok-
nak nincs fájuk, az esemény nem következhet 
be, ezért nem történik semmi: a játékosok ilyen 
helyzetben nem kapnak semmilyen sérülést.

- Ha növelnünk/csökkentenünk kell a morál 
szintjét, de az már eleve a legmagasabb/
legalacsonyabb szinten van, nem történik 
semmi.
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�e wood you gathered is useless.

IF POSSIBLE: Discard           .IF POSSIBLE: Discard           .

INSECTS

PEST CONTROL

1. Az éjszakai fázis során minden játékosnak ennie kell. Dob-
jatok el játékosonként 1 élelmet.
Ha nincs mindenki számára elegendő élelmünk, döntsük el, 
hogy melyik játékos(ok)nak nem jut élelem – minden olyan 
játékos, aki nem eszik, 2 sérülést kap.
2. Az éjszakai fázis során a játékosok eldönthetik, hogy táborukat 
azon a szigetlapkán hagyják-e, amelyen éppen áll, vagy át-
mozgatják egy szomszédos lapkára. Ne feledjük, hogy a tábor 
helye befolyásolni fogja a következő kör termelési fázisát, és 
azt, hogy mely lapkák/mezők számítanak majd szomszédos-
nak nyersanyagok gyűjtögetése vagy felderítés céljából.

A tábor mozgatása
Ha a játékosok már építettek menedéket, és táborukat egy szomszé-

dos szigetlapkára szeretnék mozgatni, felére kell csökkenteniük a tető- 
és palánkszintjüket (az elvesztett szintek számát lefelé kerekítve). Tegyük fel, 
hogy a játékosoknak 2-es tetőszintjük és 1-es palánkszintjük van. Ha a 
menedékkel rendelkező táborukat egy szomszédos szigetlapkára moz-
gatják, tetőszintjüket 1-gyel csökkenteniük kell, palánkszintjük viszont 
ugyanaz marad, mivel az 1 fele lefelé kerekítve 0 lesz.

Kivétel ez alól, ha a játékosok még nem építettek menedéket, ebben 
az esetben ugyanis minden következmény nélkül elmozgathatják táborukat. 
Ha egy olyan szigetlapkára mozgatják át, ahol eleve van menedék, az 
nem jelenti azt, hogy megépítették a menedéket: tehát ne fordítsuk át a 
táborlapkát a menedék oldalára.

Ha a játékosok még nem építettek menedéket, de építettek tetőt és/
vagy palánkot (amennyiben a szigetlapkán volt menedék), és elmoz-
gatják táborukat egy másik lapkára, a tetőt és a palánkot is elveszítik 
(mindkettő szintjét csökkentsük 0-ra).

Ha elmozgatjuk a tábort, dobjuk el az útrövidítés jelzőjét arról a 
szigetlapkáról, amelyre lehelyeztük, a rövidebb út kártyáját pedig fordít-
suk vissza a találmány oldalára. Ha ezt egy későbbi körben használni 
szeretnénk, újra meg kell építenünk.

Ha azon a szigetlapkán, ahol a tábor volt, (egy elkészített tárgy 

következményeként) bármilyen +1-es jelző van (          ,           ), a tábor-

ral együtt azokat is átmozgathatjuk, de figyeljünk a „csak egy jelző” 

szabályra (egy adott típusú jelzőből egy helyen csak egy lehet, további 

információkért lásd a 14. oldalt).

3. Ha a játékosok nem építettek menedéket (és a táboruk sem 
olyan szigetlapkán van, melyen eleve lenne menedék), min-
den játékos 1 sérülést kap, amiért a szabad ég alatt alszik.
4. Hacsak nincs tartós élelmetek, vagy nem rendelkeztek pincé-
vel (Cellar) vagy egy kinccsel, amely élelem tárolására szolgál 
(a ládákkal (Boxes) vagy a hordóval (Barrel)), a rendelkezésre 
álló nyersanyagok mezőjén maradt összes élelem megromlik, 
és el kell őket dobnotok.

A többi nyersanyag a rendelkezésre álló nyersanyagok 
mezőjén marad a következő körre.
5. Távolítsuk el a fekete jelzőket a karakterkártyákról (mivel 
ezek azt jelölték, hogy a karakterek mely képességeit használ-
tuk az aktuális körben). A forgatókönyvlapon mozgassuk át 
a körjelzőt a következő körre, és adjuk át a kezdőjátékos 
jelzőt az óramutató járása szerint következő játékosnak. Ezzel 
készen állunk a következő körre.
Ha a játékosoknak van lehetősége gyógyulni (egy jelző vagy 
kártya segítségével), azt csak az éjszakai fázis során tehetik 
meg (kivéve a pihenés akciót és a szakás speciális képességét). 
Ha a játékosok például rendelkeznek az Egy üveg bor nevű 



Csak egy jelző
Egy adott típusú jelzőből egy lapkán/mezőn, akciómezőn, 

időjárás-/éjszakai mezőn stb. csak egy lehet.

Példa:
- ha az építés akciómezőjén már van egy újradobás jelző, és egy 
újabb kártya arra utasít, hogy helyezzünk egy ilyen jelzőt az építés 
akciómezőjére, ezt az újabb utasítást figyelmen kívül hagyhatod, 
mivel ugyanabból a jelzőből nem lehet egy mezőn két egyforma;
- ha egy szigetlapkán van egy +1-es jelző, arra a szigetlapkára 
(vagy más mezőre) abból a típusú jelzőből nem tehetsz még egyet;
Fontos: Ez az eset nem jelenti azt, hogy a játékosok nem tudtak 
eleget tenni a játék követeléseinek – a követelés már teljesült, ezért 
a játékosok nem kapnak sérülést.

Személyes elszántság
A játékosok nem oszthatják meg egymással elszántságjelzőiket.

Találmánykártyák eldobása
Ha találmánykártyákat kell eldobnunk, egyszerűen ke-

verjük őket vissza a találmányok paklijába. Ne feled-
jük, hogy az ács Egy új ötlet nevű képességére ez a szabály 
nem vonatkozik.

A JÁTÉK BEÁLLÍTÁSA
4 fős játék

Ha 4 játékos játszik, a táborrendezés különleges kártyájával 
fedjük le a játéktábla megfelelő mezőjét.

Minden alkalommal, amikor egy játékos táborrendezés 
akciót hajt végre, választania kell, hogy 2 elszántságjelzőt 
kér, vagy 1-gyel megnöveli a játéktáblán a morál szintjét.

2 fős játék
A játékosok véletlenszerűn húznak egy karakterkártyát a 

következők közül: ács, szakács és felderítő.
Ha csak két játékos játszik, segítségükre lesz egy plusz 

karakter – Péntek (Friday). Péntek kártyáját és a fehér 
bábut helyezzük a játéktábla mellé. Tegyünk egy sérülés-
jelzőt Péntek életvonalának legszélső bal mezőjére.

Péntek

Pénteket egy különleges fehér bábu szimbolizálja, és a

kezdőjátékos fogja eldönteni, hogy hogyan használják őt. 
Bármilyen akcióhoz hozzárendelhetjük:
- egyedülálló bábuként
- egy másik, kiegészítő bábu kíséretében végrehajtva az ak-
ciót (például a térképről (Map) származó extra bábuval)
- kiegészítő bábuként egy másik játékos bábujával együtt-
működve.

Ne feledjük!
A Péntek alábbiakban részletezett különleges szabályaitól 

eltekintve, ha egy játékos bábuját és Péntek bábuját 
ugyanahhoz az akcióhoz rendeljük, Pénteket mindig 
kiegészítő bábuként kezeljük.

Péntek különleges szabályai
Amikor Péntek hajt végre egy akciót, ugyanúgy hajtsuk 

végre, mintha egy játékos tenné, a következő kivétellel: ha 
Pénteket egyedülálló bábuként rendeljük az építés, a 
nyersanyagok gyűjtögetése vagy a felderítés akcióhoz, az 
egyik játékosnak Péntek helyett dobnia kell az akciókockákkal. 
Ha a kalandkockával kalandot dobunk, nem húzunk kaland-
kártyát. Péntekre nem hatnak a kalandkártyák, helyettük 
1 sérülést kap.

Péntek nem számít játékosnak, ezért:
- nem lehet kezdőjátékos,
- ha meghal, a játékosok továbbra is győzhetnek,
- az időjárás nem lesz rá hatással,
- az éjszakai fázis során nem kell ennie,
- az éjszakai fázis során nincs szüksége menedékre,
- ha egy esemény, kaland, fenyegetés stb. következtében a 
játékosoknak el kellene dobniuk valamit, vagy sérülnének, 
ez Pénteket nem fogja érinteni.

Ha Péntek elszántságjelzőket kap, akciónként egyszer 
felhasználhatja őket bármelyik kocka újradobására.

Könnyebb játék
Ha egy forgatókönyv túl nehéznek bizonyul számotokra, 

a játék nehézségét saját igényeitekhez igazíthatjátok:
A) Játszhattok a kutyával. Helyezzétek a kutya kártyáját és 
a lila bábut a játéktábla mellé. A kutya kiegészítő bábuként 
fog szolgálni, melyet a játékosok vadászat vagy felderítés 
akciókhoz használhatnak. A kutyát csak a játékosok 
bábuinak támogatására használhatjuk. Különösen ajánlott 
3 fős játékhoz.

Kutya

B) Játszhattok Péntekkel (lásd Péntek szabályait fentebb).
C) Húzhattok több kezdő tárgykártyát (például 2 helyett 
3-at vagy 4-et).
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A karakterek képességei:

Ne feledjétek!
Minden képesség bármikor felhasználható, de csak az 

adott karakter által, és csak körönként egyszer.

Ács

Gazdaságos építkezés
Dobj el 2 elszántságjelzőt, hogy egy bármilyen típusú akció 

végrehajtásához 1 fával kevesebbet kelljen eldobnod. Például: 
ha 3 fára van szükség a menedék megépítéséhez, az ács 2 
fával is meg tudja építeni. Ha a fenyegetés akcióhoz 1 fára 
van szükség, az ács végrehajthatja azt fa eldobása nélkül is.

Kézművesség
Dobj el 2 elszántságjelzőt, hogy újradobhasd bármelyik 

barna akciókockát. Figyelem! Azokat az elszántságjelzőket, 
melyeket egy sikertelen dobásból szereztél, nem használhatod 
fel ugyanannak a kockának az újradobásához, amelyből az 
elszántságjelzőket nyerted.

Egy új ötlet
Dobj el 3 elszántságjelzőt, hogy húzhass 5 találmánykár-

tyát a találmányok paklijából, és választhass belőlük 1-et 
(helyezd találmány oldalával felfelé a játéktábla megfelelő 
mezőjére). A maradék 4 kártyát tegyük félre egy képpel 
lefelé fordított kupacba, létrehozva a dobott találmánykár-
tyák pakliját. Ha a találmánykártyák paklijában már nincs 
több kártya, az eldobott találmánykártyákat újrakeverve 
alkossunk új húzópaklit.

Ezermester
Dobj el 3 elszántságjelzőt, hogy kaphass egy (barna) kiegészítő 
bábut, melyet kizárólag építés akcióhoz használhatsz. Az 
akció végrehajtása után a bábu eldobásra kerül.

Szakács

Nagyi receptje
Dobj el 2 elszántságjelzőt, hogy 1 élelem eldobásával 2 

sérülést meggyógyíthass (bármelyik játékoson, beleértve ma-
gadat is, vagy akár 1-1 sérülést két különböző játékoson).

Tehetséges kutató
Dobj el 2 elszántságjelzőt, hogy újradobhasd bármelyik 

szürke kockát. Figyelem! Azokat az elszántságjelzőket, 
melyeket egy sikertelen dobásból szereztél, nem használhatod 
fel ugyanannak a kockának az újradobásához, amelyből az 
elszántságjelzőket nyerted.

Kőleves
Dobj el 3 elszántságjelzőt, hogy szerezz 1 élelmet (és 

helyezd azt a rendelkezésre álló nyersanyagok mezőjére).

Bundapálinka
Az időjárási fázis során dobj el 3 elszántságjelzőt, hogy 

figyelmen kívül hagyhass 1 esőfelhőt, vagy 1 hófelhőt 1 
esőfelhővé alakíthass át.

Felderítő

A szerencse gyermeke
Dobj el 2 elszántságjelzőt, hogy újradobhasd bármelyik 

zöld kockát.
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While working, a hungry beast 
visits to your camp. 

DECIDE: Get 2      , 2       ,           
     and discard this card OR 
  discard         and -1        and
 shu�e into the Event deck.

HUNGRY 
PREDATOR

REVISIT

DECIDE: Get 2      , 2       ,          
     and discard this card OR 
  discard         and -1        and
 shu�e into the Event deck.

               /          

             Discard this card and get         .

Each player gets        .  

               /                         /          

UNUSUALLY

WARMING UP

Each player gets        .  

       each player gets      .  

D) Az események paklijának összeállításakor (az előkészületek 
16. lépésénél) keverjetek a pakliba a megadottnál kevesebb 
könyv ikonnal rendelkező kártyát, és helyettük keverjetek 
bele több kaland ikonnal jelöltet. Például: Ha 6 könyv 
ikonnal és 6 kaland ikonnal jelölt kártyára van szükségetek, 
választhattok helyette 4 könyv ikonnal és 8 kaland ikonnal 
jelölt kártyát.
Figyelem!

Az első forgatókönyv esetében ez nehezebbé tenné a játékot.

Nehezebb játék
Ha tapasztaltabb játékosok vagytok, és egy forgatókönyv 

túl könnyűnek bizonyult számotokra, az alábbi módosítá-
sokkal növelhetitek a kihívást:
A) csak 1 kezdő tárgykártyával játsszatok, vagy eggyel sem,
B) Az események paklijának összeállításakor (az előkészületek 
16. lépésénél) keverjetek a pakliba a megadottnál több könyv 
ikonnal rendelkező kártyát, és kevesebb kaland ikonnal 
jelöltet. Például: Ha 6 könyv ikonnal és 6 kaland ikonnal 
jelölt kártyára van szükségetek, választhattok helyette 8 
könyv ikonnal és 4 kaland ikonnal jelölt kártyát.
Figyelem! Az első forgatókönyv esetében ez könnyebbé 
tenné a játékot.
C) játsszatok a kutya nélkül (csak 3 fős játéknál).

Véletlenszerű roncskártyák
Az előkészítés során (az előkészületek 17. lépésénél) a 

roncskártyát véletlenszerűen is kiválaszthatjátok.

Egyszemélyes változat
Alkalmazzuk az alapszabályokat az alábbi módosításokkal:
A következő három karakterkártyából válassz egyet 

véletlenszerűen: ács, szakács és felderítő.
Vidd magaddal Pénteket és a kutyát (lásd fentebb).
A menedék, a tető és a palánk építési költségei ugyana-

zok lesznek, mint a kétfős játékban.
Mindig te leszel a kezdőjátékos.
A morálfázis elején növeld meg a morál szintjét 1-gyel (mert 

örülsz, hogy még élsz), majd érvényesítsd a következményét.

SZIMBÓLUMOK ÉS AZOK KÖVETKEZMÉNYEI

Ha egy ikon ábrája előtt nem szerepel szám (legyen az 
nyersanyag, jelző, sérülés, fegyver stb.), az 1-et jelent.

Példa: Ahhoz, hogy a játékosok eldobhassák 
ezt a kártyát, hozzá kell rendelniük 1 bábut, és 
el kell dobniuk 1 fát vagy szőrmét. Az a 
játékos, aki ezt az akciót végrehajtotta, 1 el-
szántságjelzőt kap.

A játékosok eldönthetik, hogy (a) kapnak 2 
sérülést, 2 élelmet és 1 szőrmét, majd eldobják 
a kártyát; vagy (b) eldobnak 1 élelmet, csökken-
tik a palánk szintjét 1-gyel, majd ezt a kaland-
kártyát bekeverik az események paklijába.



Figyelem! Azokat az elszántságjelzőket, melyeket egy 
sikertelen dobásból szereztél, nem használhatod fel ugyanan-
nak a kockának az újradobásához, amelyből az elszántság-
jelzőket nyerted.

Felderítés
Dobj el 2 elszántságjelzőt, hogy a szigetlapkák kupacából 

húzhass 3-at, megnézhesd őket, és választhass közülük 1-
et. A másik kettőt keverd vissza a kupacba, a kiválasztott 
lapkát pedig tedd a kupac tetejére.

Motivációs beszéd
Dobj el 3 elszántságjelzőt, hogy megnöveld a morál szintjét 

1-gyel.

Terepszemle
Dobj el 3 elszántságjelzőt, hogy húzhass 2 felfedezéslap-

kát, válassz közülük 1-et, és helyezd azt a rendelkezésre 
álló nyersanyagok mezőjére, a másikat pedig dobd el (ne 
keverd vissza a kupacba).

Katona

Nyomkövetés
Dobj el 2 elszántságjelzőt, hogy megnézhesd a vadászat 

paklijának legfelső lapját, majd tedd vissza a pakli tetejére, 
vagy tedd át az aljára.

Védelmi terv
Dobj el 2 elszántságjelzőt, hogy megnöveld a palánk 

vagy a fegyverek szintjét 1-gyel.

Őrjöngés
Dobj el 3 elszántságjelzőt, hogy az aktuális akciód erejéig 

átmenetileg 3-mal megemelhesd a fegyverszintet.

A vadászat
Dobj el 4 elszántságjelzőt, hogy elvehesd a legfelső 

vadállatkártyát a vadállatok paklijáról, és megnézés nélkül 
áttehesd azt a vadászat paklijára.

KÁRTYÁK ÉS AZOK KÖVETKEZMÉNYEI

Néhány kártya bizonyos kulcsszavak használatával ak-
ciókat határoz meg:
VÁLASSZ (többnyire a kalandkártyákon látható) - A játékosok 
mindig a kártyán olvasható választási lehetőségekkel ren-
delkeznek. Általában azt kell eldönteniük, hogy következmények 
nélkül eldobják-e a kártyát, vagy kapnak némi jutalmat, de 
később szembe kell nézniük valamilyen következménnyel (vagyis 
a kalandkártyát az események paklijába kell keverniük, és ha egy 
későbbi körben felhúzzák, érvényesíteniük kell annak negatív 
hatását).
HA LEHETSÉGES – Az adott utasítást csak akkor kell 
végrehajtanunk, ha lehetséges. Ha nem tudjuk teljesíteni 
(például el kell dobnunk egy olyan nyersanyagot, amellyel 
nem rendelkezünk), nem történik semmi. Erre az esetre a 
kielégítetlen szükségletek szabályai nem érvényesek.

Kártyák okozta következmények
Éjszakai fázis a táboron kívül – Amikor egy játékos a 

táboron kívül tölti az éjszakát, mindent megtarthat, ame-
lyet az adott akció során szerzett (nyersanyagokat, jelzőket, 
kártyákat stb.), a saját készletébe helyezi őket, és ezeket

csak a következő kör elején teheti a rendelkezésre álló 
nyersanyagok mezőjére (tehát a többi játékos az adott kör 
időjárási és éjszakai fázisa során ezeket nem használhatja). Bár 
erre a játékosra nem lesz hatással az időjárás, a szabad ég alatt 
történő éjszakázás miatt kapni fog egy sérülést (kivéve, ha az 
akciója során egy olyan szigetlapkát fedezett fel, amelyen eleve 
van menedék). Mivel az éjszakai fázis során neki is kell ennie, 
ha gyűjtött élelmet az akciója során, egyet el kell dobnia. Egyéb 
esetben 2 sérülést szerez.
Rejtélykártyák húzása – A rejtélyek paklija több különböző 
típusú rejtélyt tartogat számunkra. Amikor egy meghatározott 
típusú rejtélyt kell megoldanunk, addig húzzunk kártyákat a 
pakliból, míg nem találunk egyet a megadott típusú rejtélyből 
(a többit hagyjuk figyelmen kívül). Ha érvényesítettük a 
hatását, dönthetünk úgy, hogy nem húzunk több kártyát, vagy 
ha szeretnénk, további kártyákat húzhatunk, ismét figyelmen 
kívül hagyva azokat, melyen nem a megfelelő típushoz tar-
toznak. Végül keverjük vissza a figyelmen kívül hagyott rejtélykár-
tyákat a rejtélyek paklijába, a végrehajtott kártyákat pedig dobjuk 
el (kivéve, ha a kártya másképp rendelkezik).

Példa: 3 rejtélykártyát kell húznunk, de csak 1 szörny és 2 kincs 
hatását kell érvényesítenünk. Felhúzzuk az első rejtélykártyát – ez egy 
csapda… úgyhogy figyelmen kívül hagyjuk. A második kártya egy kincs, 
ezért annak utasításait végrehajtjuk. Mivel 1 rejtélykártya hatását már 
érvényesítettük, most eldönthetjük, hogy: (a) nem húzunk több kártyát, 
vagy (b) további kártyákat húzunk, és érvényesítjük egy szörny/kincs 
hatását. Úgy döntünk, hogy tovább húzunk. A harmadik kártya ismét egy 
csapda, ezért azt figyelmen kívül hagyjuk. A negyedik kártya egy szörny, 
ezért azzal szembe kell néznünk. Ezt követően ismét abbahagyhatjuk a 
kártyák húzását, de már csak egy kincskártya hatását kell érvényesítenünk, 
ami azt jelenti, hogy addig húzhatunk fel kártyákat, amíg nem találunk 
egy újabb kincskártyát, figyelmen kívül hagyva minden mást. 

Kimerült forrás – Egy kimerült forrás a termelési 
fázis vagy a nyersanyagok gyűjtögetésének akciója során 
nem biztosít nyersanyagot. Ha azonban a kimerült for-
rásnál található egy +1-es jelző (       ,       ), azt az 1 
nyersanyagot továbbra is megkapjuk.

Elérhetetlen szigetlapka – Amikor egy szigetlapka 
elérhetetlenné válik (egy esemény vagy bármi más 
következtében), fordítsuk képpel lefelé, és távolítsunk el róla
minden jelzőt és lapkát. Erre a lapkára nem mozgathatjuk 
át a tábort, és nem hajthatunk végre rajta semmilyen ak-
ciót, beleértve a felderítés akcióját is. A lapka tereptípusát 
kezeljük felderítetlennek (lásd lentebb).

Felderítetlen tereptípus – Ha egy szigetlapkán egy olyan 
tereptípus látható, melyből az az egyetlen a játéktáblán, és 
az felderítetlenné válik, az adott tereptípus elérhetetlen lesz, így 
nem készíthetjük el azokat a tárgyakat, melyekhez az szük-
séges lenne. Szükség esetén az érintett találmánykártyákról 
távolítsuk el azokat a jelzőket, melyek az elérhetőségüket 
jelezték, amíg nem találunk ismét olyen tereptípust egy új 
szigetlapkán (vagy végre nem hajtunk egy olyan fenyegetés 
akciót, mely ismét elérhetővé teszi azt).

Azokat a korábban elkészített tárgyakat, melyekhez szük-
ség volt az adott tereptípusra, nem veszítjük el. Ha például 
csak egy hegy típusú szigetlapkát fedeztünk fel, és az a lap-
ka elérhetetlenné válik, nem készíthetjük el a kést vagy a 
tüzet (ha még nem készítettük el), amíg fel nem fedezünk 
egy újabb hegy típusú szigetlapkát.

Tárgyak átfordítása a találmány oldalukra – Amikor egy 
tárgyat átfordítunk a találmány oldalára, az azt jelenti, hogy azt 
a tárgyat elveszítjük. Ha még továbbra is szükségünk van rá, 
újra el kell készítenünk. Ha egy tárgy elkészítéséhez vagy egy 
fenyegetés akcióhoz szükség lenne egy ilyen tárgyra, azokat most 
nem hajthatjuk végre. Ha például elveszítjük a térképet, nem 
készíthetjük el a rövidebb utat (mivel szükség van hozzá a 
térképre); ha elveszítjük a lapátot, és egy fenyegetés akcióhoz 
szüksége lenne rá, azt az akciót nem hajthatjuk végre.
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Ha egy tárgynak egyéb hatása is volt, azt érvényteleníteni 
kell, ha lehetséges.

  Például:
- a téglák (Bricks) elkészítése 1-gyel megnöveli a palánk szintjét, ezért 
ha elveszítjük, a palánk szintjét 1-gyel csökkentetnünk kell, kivéve, ha 
a szintje már 0-n áll, ebben az esetben nem történik semmi,
- ha rendelkeztünk a rövidebb úttal, és elveszítettük, vegyük le az 
útrövidítés jelzőt a szigetlapkáról,
- ha rendelkeztünk a térképpel, és elveszítettük, attól a körtől kezdve 
nem használhatjuk a felderítésre szolgáló kiegészítő bábut (kivéve, ha 
már használatban van, abban az esetben a következő körtől).

Küzdelem a vadállattal (egy esemény következtében) – 
Amikor egy olyan kártyát húzunk az események pakli-
jából, mely arra utasít, hogy küzdjünk meg egy vadállattal, 
a kezdőjátékosnak kell megküzdenie vele, és csak ő fogja 
megkapni a küzdelemben szerzett esetleges sérüléseket.
Egy esemény ismételt végrehajtása – néhány esemény 
hatásának nagyon hosszú a leírása, amely nem fért a fenyegetés 
következményének mezőjére; helyette a „Hajtsd végre ennek 
az eseménynek a hatását még egyszer.” szöveget tüntettük fel.
Ne feledjük, hogy ez csak annyit jelent, hogy hajtsuk végre a 
hatását még egyszer, majd dobjuk el a kártyát; nem tesszük 
vissza a fenyegetés akciómezőjére.
  Átmenetileg megnövelt fegyverszint - Ha bármilyen kártya, 
jelző vagy egyéb hatás átmenetileg megnöveli a fegyverszintet, 
ne állítsuk át a jelzőt a fegyverszint sávján. Az ilyen átmeneti 
növelések csak az adott játékos akciójának erejéig élnek. Ha az 
akció végrehajtása során a játékosnak csökkentenie kell a 
fegyverszintet, a megszokott módon jelzi azt a fegyverszintet 
jelző sávon, és még sérülést is szerezhet, ha a tartós fegyverszintje 
alacsonyabb, mint amennyivel csökkentenie kellene azt.
Keverjük az események paklijába – Ez mindig arra a 
kártyára vonatkozik, amelyen olvasható.

Találmány-/tárgykártyák
A különféle tárgyakra az alábbi szabályok vonatkoznak:
1 – Egy tárgyat csak egyszer készíthetünk el, hacsak el nem 
veszik, vagy a forgatókönyvlapka másképp nem rendelkezik.
2 – Ha egy tárgy elkészült, a játék végéig megmarad.
3 – Ha a tárgy oldalon csak egy kép látható (mint például a 
gát (Dam) esetében), az érte járó jutalmat csak a tárgy 
elkészítésekor kapjuk meg. Más találmányok megszerzéséhez 
is használhatjuk őket (mint például a lapátot), és olyanok is 
lehetnek, amelyeket körönként egyszer használhatunk (mint 
például a tűzrakó helyet).

Az alábbiakban a különböző tárgyakról egy-egy rövid 
leírást olvashatunk:
Kosár (Basket) – Ha egy nyersanyagok gyűjtögetése akció 
során sikerrel járunk, plusz 1 nyersanyagot szerzünk a 
gyűjtögetni kívánt típusból. A kosarat körönként csak 1 
akcióhoz használhatjuk. A zsákkal együtt is használható.
Ágy (Bed) –  Minden alkalommal, amikor egy játékos 
pihenés akciót hajt végre, 1 elszántságjelzőt kap, és 1 helyett 
2 gyógyítást hajthat végre. A függőággyal (Hammock) 
együtt is használható.
Szíjak (Belts) – 1 szürke kiegészítő bábut biztosít a 
játékosoknak nyersanyagok gyűjtögetéséhez. Ezt a bábut 
célszerű a kártyán tartani, amikor nem használjuk.
Íj (Bow) – 3-mal növeli a fegyverszintet.
Téglák (Bricks) – 1-gyel növeli a palánkszintet, és szük-
séges néhány egyéb tárgy elkészítéséhez.

Pince (Cellar) – Segítségével minden élelmünket eltárolhatjuk, 
így azok nem fognak megromlani az éjszakai fázis során.

Karám (Corral) – Az elkészítésekor takarjunk le 1 élelemfor-

rást         egy fekete jelzővel egy olyan szigetlapkán, mely 

szomszédos a táborunkkal, és tegyünk a táborunk lapkájára 

egy +1-es élelemjelzőt (        ).
Gyógyír (Cure) – Gyógyírt biztosít a játék idejére (vagy amíg 
el nem vesztitek).
Gát (Dam) – 2 tartós élelmet ad a játékosoknak.
Napló (Diary) – A morál fázis során a kezdőjátékos 1-gyel 
több elszántságjelzőt kap (vagy 1-gyel kevesebbet veszít).
Dobok (Drums) – A morálfázis során a kezdőjátékos 2-vel 
több elszántságjelzőt kap (vagy 1-gyel kevesebbet veszít).
Tűz (Fire) – 1-gyel növeli a palánkszintet, és szükséges néhány 
egyéb tárgy elkészítéséhez.
Tűzrakó hely (Fireplace) – Ennek segítségével gyógyíthatunk: 
az éjszakai fázis során eldobhatunk 1 élelmet, hogy 2 sérülést 
meggyógyítsunk (gyógyíthatunk 1 játékoson 2 sérülést, vagy 1 
sérülést két különböző játékoson).
Kemence (Furnace) – Segítségével az időjárási fázis során 1 
hófelhőt figyelmen kívül hagyhatunk.
Kés (Knife) – 1-gyel növeli a fegyverszintet, és szükséges 
néhány egyéb tárgy elkészítéséhez.
Lámpás (Lantern) – 1 barna kiegészítő bábut biztosít a 
játékosoknak az építéshez. Ezt a bábut célszerű a kártyán tar-
tani, amikor nem használjuk.
Térkép (Map) – Ad egy térképet (mely szükséges néhány 
egyéb tárgy elkészítéséhez), és 1 zöld kiegészítő bábut biztosít 
a játékosoknak a felderítéshez. Ezt a bábut célszerű a kártyán 
tartani, amikor nem használjuk.
Sánc (Moat) – 2-vel növeli a palánkszintet.
Gödör (Pit) – A termelési fázis során dobjunk a barna 
sérüléskockával, és ha sérülést dobunk, kapunk 2 élelmet.
Edény (Pot) – Ad egy edényt (mely szükséges bizonyos 
felfedezéslapkák használatához), és a segítségével gyógyíthatunk: 
az éjszakai fázis során eldobhatunk 1 élelmet, hogy 1 sérülést 
meggyógyítsunk.
Tutaj (Raft) – 1 kiegészítő bábut biztosít a játékosoknak 
nyersanyagok gyűjtögetéséhez vagy felderítéshez. Ezt a bábut 
célszerű a kártyán tartani, amikor nem használjuk.
Kötél (Rope) – Néhány tárgy elkészítéséhez szükséges.
Zsák (Sack) – Ha egy nyersanyagok gyűjtögetése akció során 
sikerrel járunk, plusz 1 nyersanyagot szerzünk a gyűjtögetni 
kívánt típusból. A zsákot körönként csak 1 akcióhoz használ-
hatjuk. A kosárral együtt is használható.
Pajzs (Shield) – 1 piros kiegészítő bábut biztosít a játékosok-
nak a vadászat akcióhoz. Ezt a bábut célszerű a kártyán tartani, 
amikor nem használjuk.
Rövidebb út (Shortcut) – Egy útrövidítés jelzőt biztosít, 
melyet egy olyan szigetlapkára helyezünk, mely szomszédos a 
táborunk lapkájával. A következő körök termelési fázisaiban 
ennek segítésével kapunk 1 olyan nyersanyagot, amely az 
útrövidítéssel jelölt lapkán rendelkezésre áll. A forrás körönként 
továbbra is csak egy nyersanyagot fog biztosítani.
Ásó (Shovel) – Néhány tárgy elkészítéséhez szükséges.
Parittya (Sling) – 2-vel növeli a fegyverszintet.
Hurok (Snare) – Amikor elkészítjük, helyezzünk egy +1-es 
élelemjelzőt (        ) a tábor szigetlapkájára.
Dárda (Spear) – 3-mal növeli a fegyverszintet.
Fal (Wall) – 2-vel növeli a palánkszintet.
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Példa egy forgatókönyvlapra

A forgatókönyvek fokozatosan nehezednek, és mindegyiknek 
bonyolultabb szabályai lesznek, mint az azt megelőzőnek 
voltak, így azt tanácsoljuk, hogy a kalandozást az első for-
gatókönyvvel kezdjétek, és sorban haladjatok.

Mentőcsónak (Lifeboat) - Ha minden egyéb győzelmi feltételt 
teljesítettetek, és megépítettétek a mentőcsónakot, meg-
nyeritek a játékot.

Kötélhágcsó (Rope ladder) - Egy kiegészítő bábut biztosít, 
melyet csak a totem - felderítés akciókhoz használhattok. Ezt 
a bábut célszerű a kártyán tartani, amikor nem használjátok.

Kis csónak (Jolly-boat) - Ha minden egyéb győzelmi 
feltételt teljesítettetek, és megépítettétek a kis csónakot, 
megnyeritek a játékot.

Ballista (Ballista) - A megépítésekor növeljétek meg 
a palánkszintet 2-vel, a fegyverszintet pedig 1-gyel.

Kenu (Canoe) - Az elkészítését követően minden sikeres 
felderítés akció alkalmával húzzatok 2 szigetlapkát, és 
döntsétek el, hogy melyiket helyezitek a táblára. A másikat 
keverjétek vissza a kupacba.

Kert (Garden) - Az elkészítésekor 4 élelmet kaptok.

Kerítés (Fence) - Az elkészítésekor 1-gyel növeljétek a 
palánkszintet.

2.

 5.

8.

10.
11.

13.

6.

12.9.

4.

3.
1.

7.

1. A forgatókönyv címe
2. A történet
3. A rendelkezésre álló körök száma
4. Az adott körökre vonatkozó időjárási tényezők (az 
időjáráskockák, melyekkel dobnunk kell)
5. A forgatókönyv célja, melyet a játékosoknak el kell 
érniük ahhoz, hogy megnyerhessék a játékot
6. A különleges felfedezések leírása. Hacsak a forgatókönyvlap 
másképp nem rendelkezik, a rendes felfedezéslapkákhoz 
hasonlóan használat után mindet eldobjuk.
7. A könyv ikon jelentése
Minden alkalommal, amikor egy könyv ikont ábrázoló 
eseménykártyát húzunk, hajtsuk végre az itt leírt 
következményeket.
8. A totem ikon jelentése
Minden alkalommal, amikor egy totem ikonnal jelölt sziget-
lapkát fedezünk fel, ellenőrizzük itt a jelentését. Ennek 
néha azonnali hatása lesz, egyes forgatókönyveknél azonban 
bizonyos akciólehetőségeket fog biztosítani a játékosok-
nak azon a szigetlapkán, ahol ez a totem szerepel.
9. Előkészületek módosítása
10. Egyéb különleges szabályok, melyeket figyelembe 
kell vennünk az adott forgatókönyv lejátszásakor.
11. 2 találmány (a forgatókönyvekhez tartozó összes 
különleges találmányt a későbbiekben részletezzük).
12. Néhány forgatókönyvlapkán különleges elemek 
találhatóak (a képen látható forgatókönyvön például 
Jenny életvonala), vagy különleges akciók, melyeket a 
játékosok végrehajthatnak.
13. Számoljuk össze a pontszámainkat a játékosok száma 
alapján.

Tárgyak a forgatókönyvlapokon

Szekerce (Hatchet) - Az elkészítését követően egy +1-es

 fajelzőt (           ) helyezhettek a tábor szigetlapkájára.

Árboc (Mast) - 3 fát helyezhettek kizárólag a farakásra.

Kereszt (Cross) - Többször is megépíthető. Minden alka-
lommal, amikor elkészítitek, helyezzetek egy kék jelzőt 
egy újabb szigetlapkára. Ha egy keresztjelzőt olyan lapkára 
szeretnétek helyezni, amelyen egy ködjelző található, 1-
gyel több bábut kell rendelnetek az építés akcióhoz.

Szentelt harang (Sacred bell) - Többször is megépíthető. 
Minden alkalommal, amikor elkészítitek, vegyetek le 3 
ködjelzőt a szigetlapkákról/-mezőkről.

Tutaj (Raft) - Miután megépítettétek, az egyik azt 
követő körben ezen a tárgyon végrehajthattok egy 
felderítés akciót, hogy megmentsétek Jennyt. Ennek az 
akciónak a végrehajtásakor a     -t tekintsétek 1      -nek, 
melyet az akciót végrehajtó játékos fog elszenvedni egy 
kalandkártya húzása helyett.



19

JÁTÉKTERVEZŐ: Ignacy Trzewiczek
FEJLESZTÉS: Portal Publishing

ANGOL VERZIÓ: a Z-Man Games Csapata

A tervező szeretne köszönetet mondani:
A sok segítségért és támogatásért, melyet barátaim és tesztelő társaim nyújtottak:

Cnidius, Wassago, Norman, Ryu, Asiok, Gschmidl, Powerwis, Ozy, Piechu, Scorn, 
Kneumann, Piotr Pieńkowski, Michał Oracz, Vlaada Chvatil, Mateusz Kopacz, Tomasz 

Bentkowski, Cierń, Walec, Młody, Multi, Joker, Tycjan, Tollis, Robert Ciombor, Hubert, 
Widłak, Zachi, Anthony Rubbo, Daniel Jazbec, Matthew Butterfield, Markus Ritter, Thomas, 

Dennis, Jimmy, Thomas Felder, Mst... Számos tesztelő a kiállításokon… És végül, de nem 
utolsósorban… Merry és a gyermekeim!

©2012 Portal Publishing
©2013 Z-Man Games Inc.
31, rue de la Coopérative

Rigaud, QC
J0P 1P0 Canada

Filosofia Éditions, inc.
2, Rue du Hasard
78000 Versailles
Franciaország

Kérdések és megjegyzések? Ne habozz felkeresni bennünket az info@zmangames.com címen 
vagy a www.zmangames.com oldalon

Ha többet szeretnél tudni a játékainkról, 

csatlakozz hozzánk Facebook 

oldalunkon.

Megismerkedhetsz az új játékainkkal, 

versenyeinkkel és még sok mással!

12.

További kalandokra éhezel?

Hamarosan még több forgatókönyvet 

találhatsz majd a 
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viharlapka       a siker újradobásának jelzője

vadállat erőjelző

Kiegészítő következményjelzők

                    Felfedezéslapkák             :
– 1-gyel növeljük meg a palánkszintet

– 1-gyel növeljük meg a fegyverszintet

plusz egy 
élelem

20

–

 / –

– élelem

– tartós élelem

– fa

– szőrme

– egy bábu

– kiegészítő bábu építéshez, 
vadászathoz, felderítéshez és 
nyersanyagok gyűjtögetéséhez

– fekete jelző (ha elfogyott a fekete 
jelző, használhatunk helyettük fehér jelzőt)

– a menedék

– a tető (szintje)

+/- 1 1-gyel növeljük/csökkentsük a tetőszintet

– 1-gyel növeljük/csökkentsük a palánk-
szintet

– a fegyver (szintje)

+/- 1 – 1-gyel növeljük/csökkentsük a fegyver-
szintet

– 1-gyel csökkentsük a morált

+ – gyógyíts meg egy sérülést

– az ilyen ikonok száma azt jelzi, hogy az
          adott tárgyat hányszor használhatjuk

építés akciókocka

nyersanyagok gyűjtögetése akciókocka

felderítés akciókocka

– kaland

– sérülés

– siker

– 2 elszántságjelző

Időjáráskockák

esőkocka          télkocka      az éhes állatok kockája

– 1/2 esőfelhő

– 1/2 hófelhő

– 1-gyel csökkentsük a palánk szintjét

– dobjunk el 1 élelmet

– küzdjünk meg egy vadállattal (a vadállat 
ereje: 3)

– hagyjunk figyelmen kívül 1 eső-/
hófelhőt

   
vadászat                         építés     nyersanyagok gyűjtögetése

                
   

          
felderítés               táborrendezés                 pihenés

Tereptípusok: 
tengerpart   dombság     hegység          folyó         síkság

IKONOK

Rain die       Winter die     Hungry Animals dieRain die       Winter die     Hungry Animals dieRain die       Winter die     Hungry Animals die

+

//

mínusz 
egy bábu

plusz 
egy fa

számjelzők

különleges sérülésjelzők

útrövidítés

/

/

-t biztosít

-t biztosít

            térkép          kés          kötél        tégla

                   lapát     gyógyír       tűz     edény

LAPKÁK
kalandjelzők

esőfelhőlapka                                     hófelhőlapka

A fordítást készítette a Játékmester 
Társasjátékbolt kérésére: 

X-ta
Szerkesztette: 

grafiction
Lektorálta: 

Artax

– 1-gyel növeljük a morált

– kincs (egy rejtélykártya típus)

– szörny (egy rejtélykártya típus)

– csapda (egy rejtélykártya típus)

– sérülés

– a palánk (szintje)

+/- 1 

menedék-/ 
táborlapka

elszántságjelző

 – hagyjunk figyelmen kívül 1 esőfelhőt

 – húzz 1 kincset a rejtélyek paklijából

– 1-gyel növeljük meg a morál szintjét

 – kapunk 1 fát

– 1 kiegészítő bábu építés akcióhoz. Csak 
egyetlen akcióhoz használhatjuk, azután el kell 
dobnunk.

– kapunk 2 élelmet (amely az éjszakai fázis 
végén megromlik, hacsak nincs olyan tárgyunk 
vagy kincsünk, ami lehetővé teszi az élelem 
eltárolását)

– ha van legalább 1-es fegyverszintünk, ezt a 
jelzőt beválthatjuk 1 szőrmére és 1 élelemre (helyez-
zük őket a rendelkezésre álló nyersanyagok mezőjére)

– ha van edényünk, ezt a jelzőt eldob-
hatjuk, hogy 2 sérülést meggyógyítsunk (meg-
gyógyíthatjuk egy játékos 2 sérülését, vagy két 
különböző játékos 1-1 sérülését).

 – ha van edényünk, ezt a jelzőt eldobhatjuk, 
hogy 2-vel megnöveljük a fegyverszintet

 – ha van edényünk, ezt a jelzőt eldobhatjuk, 
hogy ingyen és akció nélkül elkészíthessük a 
gyógyírt.

– ha van edényünk, ezt a jelzőt eldobhatjuk, 
hogy 1-gyel megnöveljük a morál szintjét.

www.jatekmester.com
www.jatekmester.com



