
WATCH THE HOW-TO-PLAY VIDEO AT
PARKSNIGHTFALL .COM

A     Nightfall, az első kiegészítő a                         játékhoz 
amiben új izgalmas akciókat tartalmazó parkokat 
találhatsz, új ÉV kártyákat több elérhető pontszámmal és 
szórakoztató módon fedezheted fel újra az útvonalakat és 
táborhelyeket. Biztosan többet látsz az élővilágból is, ezért 
több tokent helyeztünk el a dobozban. Továbbá a hiányzó 
parkokat is elhelyeztük a kiegészítőben, amelyekkel még 
nem találkozhattatok az alapdobozban (Ezek mind újak, 
még nem szerepeltek.).  VERSION 1.0

igyekezett fordítani v0.1: fenybenhanyo
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1 Táborhely tábla

24 Park kártya ( TAROT • 70 X 120 MM ) 

26 Év kártya ( SMALL • 50 X 75 MM ) 4 

Vadvilág tokenek ( WOOD )

4 Sátor token ( WOOD )

6 Táborhely lapkák ( 46 X 75 MM )

Vadvilág  • A kezdéshez mindenki kapjon 
egy vadvilág tokent.

VERD FEL A TÁBORT  • A túraút előkészítése után, 
helyezd a Táborhely táblát a Túraútvonal kezdő lapkája alá. 
A játékosszámnak megfelelő oldalával felfelé. 

Gyűjtsd össze a Táborhely lapkákat. Ha 5-en játszotok , 
helyezd jobbra le a       lakpát a Táborhely táblához. Ha nem 
vagytok annyian, tegyétek vissza a dobozba.

Keverjétek meg a maradék Táborhely lapkákat. Adjatok 
hármat a táborhely területhez. Győződj meg róla, hogy minden 
Táborhely                  felfordítva van az évszak oldalával.
A nem használt lapkákat tegyétek vissza a dobozba.

1–3  Játékossal   3        használjatok. A többit rakjátok 
vissza a         dobozba.  Helyezz a befelyező mező elé 

egy sátrat. Majd minden második mezőre 
visszafelé helyezd le a maradék kettőt is. A fent látható 
minta alapján.

4–5 JÁTÉKOSSAL  ,  helyezz le még 1 sátrat a túraút 
kezdetéhez közelebb található 2 sátor közé a minta szerint.

ÉV KÁRTYÁK • Rakjátok vissza az alapjáték ÉV kártyáit a 
dobozba—ne használjátok ezeket a kiegészítővel. keverjétek 
meg a  Nightfall kiegészítő ÉV paklit és osszatok 
mindenkinek kettőt. Helyezzétek a paklit a Táborhely 
táblára. Minden játékos válasszon egyet a kapott ÉV 
kártyákból, a másikat pedig lefordítva dobja a pakli aljára. 

A kiegészítő ÉV kártyáit mindig lefordítva 
"dobjátok" a pakli aljára. 

Útvonal tanács  • A több akció variáció érdekében, 
kombináljátok a 24 Nightfall Park kártyát 24 véletlenszerű 
—vagy kiválasztott—Park (alapjáték) kártyákkal. Ekkor a 
Park kártyák fele azonnali akciót fog tartalmazni. 
------>  ( AZONNALI  AKCIÓ       ) 

JÁTÉK TARTOZÉKOK

ELŐKÉSZÍTÉS

Készítsük elő a játékot a szokásos módon, az alábbi 
kivételekkel:
ALKONY kiegészítő PARKJAI  • Keverd össze a 
kiegészítő és az alapjáték parkjait. Helyezd a Parkok 
pakliját a játéktáblára és fordíts fel belőlük hármat.

TÚRAÚT VÉGE

TÚRAÚT VÉGE

/// TÚRATERÜLET ///
A PONTOK AZT MUTATJÁK, 
HOGY A KÁRTYÁK 
HÁNYSZOR FORDULNAK 
ELŐ AZ ÉV PAKLIBAN.

ÁLLÍTSD FEL A SÁTRAKAT • Miután az időjárást (mintát) 
beállítottad, helyezd a Sátrakat       a túraútra, az időjárás jelző 
tokenek fölé, a csillaggal jelzett helyekre.:
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PÉLDA  • Az Utazó kártya pontot ér 
minden teljes erőforrás gyűjteményért a 
játékos által meglátogatott Parkokon.
Ha a játékosnál a játék végén 4 Napsugár, 
6 Víz, 10 Hegy, és 7 Erdő található 
összesen a meglátogatott parkjain, akkor 
ez 4 pontot ér. Akkor is, ha 2 db ilyen 
utazó kártyával rendelkezik. (csak 1x 
számít)

Megjegyzés  • Csak a Park 
meglátogatásához szükséges 
erőforrások számítanak (balra). 
Az azonnali akció erőforrásai nem 
(jobbra).

CANOER
•

CLIMBER 
•

COLLECTOR
••

CONSERVER
•

FORESTER
••

GATHERER
••

KAYAKER
••

MOUNTAINEER
••

PHOTOGRAPHER
••

PLANNER
••

PRESERVER
••

STARGAZER
•

TRAVELER
••

TREKKER
••

VOYAGER
••

1 PONT  minden 3 Vízért a 
meglátogatott parkjaidban.

1 PONT  minden 2  Hegyért a 
meglátogatott Parkjaid között.

2 PONT  minden sorozatért  (2, 3, 4 
pontos meglátogatott parkjaid közül)

1 PONT  minden 2 Erdőért a 
meglátogatott parkjaidban.

2 PONT  minden 3 Park után, amit 
meglátogattál és erdőt tartalmaz.

2 PONT  minden 3 tokenért a 
készletedben a játék végén.

2 PONT  minden 3 Park után, amit 
meglátogattál és vizet tartalmaz.

2 PONT  minden 3 Park után, amit 
meglátogattál és hegyet tartalmaz.

1 PONT  4 fényképenként, amit 
készítettél.

1 PONT  minden felszerelésed 
áraként szereplő 2 Napsugárért.

1 PONT  minden készletedben 
szereplő szereplő vadvilág tokenért.

1 PONT  minden 3 Napsugárért a 
meglátogatott Parkjaid között.

1 PONT  minden teljes erőforrás 
gyűjteményért a meglátogatott 
parkjaidban.

2 PONTS  minden 3 Park után, amit 
meglátogattál és napsugarat tartalmaz.

1 PONT  minden meglátogatott 
Parkodért amin azonnali akció van.

Az új célokkal több pont érhető 
el A példán látható cél, többször 
is teljesíthető, így több pontot ér. 
Alkony ÉV kártyák érhetnek 1 
vagy még 2 Pontokat. Minél 
többször teljesíted, annál több 
pontot ér a játék végén. 

Az alapjátékhoz hasonlóan 
minden év (cél) kártya titokban 
marad a játék végéig.

PONTOZÁS • Minden év kártya a játékban pontot ér és nincs 
megszabva, hogy mennyi kártya lehet a játékosnál.  Azonban 
az azonos küldetések, csak 1x érnek pontot. Ha ugyanolyat 
húznál, mint amivel már rendelkezel, akkor azt egy 
Táborhelyen lévő akcióval megpróbálhatod kicserélni.

ÉV KÁRTYÁK RÉSZLETEI

Az Alkony Év paklija új egyéni célokat ad a játékosoknak, 
hogy változatosabbak legyenek a későbbi játékok.
A vándorok a játék során több ÉV kártyához is juthatnak 
az utazások során. (Akciók, parkok látogatása és 
táborhelyek segítségével.)

PONTOK

CÉL

Ezek nem számítanak bele 
a küldetések teljesítésébe.

Cél kártyák
száma a
pakliban

ÉV  KÁRYÁK MAGYARÁZATA   A–Z- ig
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VAGY

1 • Felfedezheti a            helyszínt és végrehajtja az akcióját, 
majd felszedi az Időjárás tokent, ha van.

2 • Elveheti a Sátrat a helyszínről és ráhelyezheti a rendel-
kezésre álló Táborhelyek közül az egyikre az ott található akció 
elvégzéséhez.

TÁBORHELY TÁBLA  • Válts be 3 
Napsugarat, hogy húzz 2 ÉV kártyát a 
pakliból, majd dobj el 1-et a pakli aljára.
A visszarakott kártyát NEM kötelező a 
most húzottak közül választani.

1–3 játékos esetén,    1 üres hely      van itt.
4+ játékos esetén, a tábla hátoldalán 2 üres hely van.

OUT EVERY
  SEASON

A zöld játékos elmozgatta a túrázóját az ösvényen az első  
sátorhoz.        Ahelyett, hogy a helyszín akcióját elvégezné és 
összeszedné az időjárás tokent, inkább a szabad táborhelyek 
egyikére teszi a sátrát, hogy elvégezze annak akcióját. Foglalt 
helyre nem lehet rakni a sátrat. 1 akciót csak 1x lehet 
elvégezni.

Megjegyzés: Aki a táborhelyet használta az nem gyűjtheti be az 
időjárás tokent. A sátrak kényelmesek és védelmet biztosítanak 
az időjárás viszontagságaival szemben.

TÁBORHELY AKCIÓK  • A kempingek izgalmas akciókat 
tartalmaznak, amelyek gyakran megváltoznak egy-egy szezon 
végén:

FELSZERELÉSEK AZ ÚJ PARKOKBAN  • A Parks 
látogatásakor kedvezményt nyújtó felszerelés csak a 
meglátogatásához szükséges konkrét tokenekre vonatkozik. 
Nem vonatkozik a barna token szimbólumra. Death Valley 
példánál, ha van egy Felszerelésed, amely 1 nap és 1 víz 
kedvezménnyel jár a parkok felé, akkor használhatod 1 napra, 
de továbbra is be kell váltanod bármely két jelzőt, mivel a víz 
kedvezmény nem vonatkozik a barna szimbólumra.

Néhány új Park a barna token szimbólumot is 
tartalmazza. Bármilyen kombinációban 
behelyettesítheted a tokenjeidet, de a 
mennyiségre figyelj!

Például, a játékosnak 2 napfénybe 
és 2 bármilyen tokenbe kerül, hogy 
meglátogassa a Death Valley-t.

Ne feledd, először a Parkot látogatod meg, csak 
utána végezheted el az Azonnali Akciót!

PARK KÁRTYÁK RÉSZLETEZÉSE

Az Alkony kiegészítő Park kártyái Azonnali Akciót 
tartalmaznak. Ikonja:          Általában a kártya jobb oldalán 
helyezkedik el a látogatási követelmények mellett. Ugyanúgy 
működnek mint a felszerelés kártyákon, csak ezek akkor 
lesznek aktívak, mikor meglátogattad a parkot. Előbb 
beváltod a szükséges tokeneket a látogatáshoz, majd 
végrehajthatod, ha szeretnéd az AKCIÓT.
Ha az akciót nem hajtod végre,
később már nem tudod.
PÉLDA • Juli a körében, 
a túrázóját az útvonal végére
mozgatja és a Park meglátogatását
(“Visit a Park”) választja.  Ő meglátogatja a Grand Teton 
Parkot a Lefoglalt parkjai közül úgy hogy "befizeti" az Erdő, 
Hegy és Napsugár tokneit.  Majd plusz akcióként lefoglal egy 
újabb parkot a tábláról.  Grand Teton Parkot pedig a 
meglátogatott parkjai közé helyezi.

Ha egy Parkot lefoglaltál, vagy meglátogattál a tábláról, akkor 
azt azonnal pótolni kell a pakliból!

TÁBORHELY  RÉSZLETEK

A kempingek új élményeket nyújtanak az ösvényen,  de mint 
minden kempingtúrát, előre kell megtervezni, hogy minden 
lehetőséget ki tudj használni. Minden évszak elején néhány 
ösvényen szerepel egy        , jelezve, hogy kemping elérhető 
ezen a helyen.

A KEMPING TOKENEK HASZNÁLATA  • Amikor egy 
játékos túrázóját egy sátras helyszínre ér, két lehetősége van:

3
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Válts be 1 Hegyet, hogy kapj 5 Napsugarat.

Válts be 1 vizet, hogy kapj 1 Vadvilágot.

Kapsz 1 kulacsot és 1 vizet.

Öntsd ki a feltöltött kulacsaidat a 
készletedbe.
Megjegyzés: Nem számít vízszerzésnek, 
nem tölthetsz fel vele újabb kulacsot.

Dobj el egyet a saját Felszerelés vagy Év 
kártyáidból a paklija aljára. Majd elvehetsz 
egyet a pakli tetejéről (felszerelés v. év)  
vagy bármelyik elérhető Felszerelés 
kártyát. Megj.: NEM vehetsz el ugyanolyan 
típusú kártyát, mint amit dobtál.

Válts be 2 Napsugarat hogy eldobhasd a 3 
Felszereléskártyát a megvehető készletből. 
Húzz 3 új felszerelést a helyére. A játékos 
elvehet 1 Felszerelés kártyát ingyen - 
beleértve a legfelső kártyát is a Felszerelés 
pakliról.

KÖRÖNKÉNT 2X VÉGREHAJTHATÓ

Ne feledd, a VADVILÁG tokent bármilyen másik szimbólum 
helyett használhatod akciókban!

FÉNYKÉPEZŐGÉP RÉSZLETEI•              
Szokás szerint a kamera lehetővé teszi a játékosok számára, 
hogy bármelyik nyersanyagot beválthassanak fénykép 
készítésekor. Szóval ha a játékosnál van a fényképező és 
meglátogat egy Táborhelyet vagy egy Parkot ahol lehet 
fényképezni, akkor beválthat bármilyen tokent az ábrázolt 
helyett.
TÁBORTÜZEK  • Ha a túrázó olyan mezőn van, ahol 
található, az aktív játékos is küldheti a túrázóját erre a 
helyszínre, hogy megosszák azt. Ehhez el kell oltani a 
tábortüzet. A játékos választhat, hogy végrehajtja a helyszín 
akcióját, vagy használja a        hogy kempingezzen. Ha a 
játékos egy túrázóval meglátogat helyszínt, ahol túrázó van 
és még rendelkezik Időjárás jelzővel is, akkor megszerezheti 
azt a helyszín akciójának választásával.
FELSZERELÉS ÉS KEMPINGEZÉS  • Felszerelés kártyák 
amelyek egy adott helyszínre hivatkoznak, még mindig 
aktiválhatóak (ha megfelelő)  amikor egy játékos az adott 
helyszínen való táborozás mellett dönt.

TÁBORHELYEK AKCIÓI

1•3

2•4

1•3

1•3

1•4

1•2

3•4

2•3

1•3

2•4

2•4

2•4Válts be 1 Naps.-t, hogy kapj 1 Vadvilágot.

Kapsz 1 vizet, foglalj le egy parkot, és 
gyújtsd újra a tábortüzed.

Kapsz 1 napsugarat, foglalj le egy 
parkot, és gyújtsd újra a tábortüzed.
CSAK 5  JÁTÉKOS ESETÉN 
HASZNÁLJÁTOK -  TOVÁBBÁ A 3  MÁSIK
VÉLETLENSZERŰ TÁBORHELYET

"VAD SZERELEM"  - Javasoljuk, hogy használjátok 
ezt az opcionális szabályt, hogy 1 Vadvilág 2 
bármilyen tokennel egyenértékű. Ezt akkor 
használjátok, amikor meglátogattok egy parkot és 
kifizetitek a rajta található szimbólumokat, vagy 
fotókat készítetek az ösvényen. Például a Fényképezés 
lehetőséggel rendelkező helyszínen bármely 2 jelző 
helyett 1 Vadvilággal is fizethettek, hogy fényképet 
készítsetek.

2

Válts be 1 Erdőt, hogy kapj 5 Vizet.

Válts be 1 Erdőt, hogy készíts 1 fényképet.

Válts be 1 Hegyet, hogy készíts 1 fényképet.

K Ö R Ö N K É N T  3 X  V É G R E H A J T H A T Ó
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• Add hozzá a Nightfall Park kártyáit.
• Az Új Év kártyákat használd a régiek helyett.
• Állítsd be a táborhelyeket és a 3 
• Ne felejtsd el, 1 Élővilág tokennel kezdesz! 

VADŐR MOZGÁSA  • Szokásosan a Vadőr a felszerelés 
kártyák felfedésével halad. De meg akarják takarítani azokat a 
kempingeket, ahol a hátsó Vadőr elhalad a     a    mellett ! 
Amikor a Vadőr, amely még hátrébb tart az úton, mozog és 
megáll, vagy áthalad a         helyszínen, leveszi azt és nem lehet 
használni már ebben az évszakban. Ha a hátsó vadőr valaha 
olyan helyszínre érkezik, ahol Időjárás token és         is van, a 
játékos választhat, hogy a Vadőr begyűjtse az Időjárás 
tokeneket, vagy eltávolítsa a          .

ÉVSZAK VÁLTÁS

A normál évszakváltás mellett, távolíts el minden maradék 
időjárás tokent az útvonalról. Távolíts el minden         a 
Táborhelyekről és a helyszínekről. Ahol szükséges, fordítsd 
meg a Táborhely lapkát, hogy a bal alsó sarkában a 
megfelelő évszak számát lásd. Ezek lesznek az új elérhető 
akciók a táborhelyeken. Az Év akció a Táborhely táblán 
mindvégig ugyanaz marad. Helyezd el a         (sátrakat) az 
új útvonalon. (eredeti minta szerint) Készen állsz a 
következő évszakra!

Emlékeztetőként, nézd
meg a maradék csempéket
a start helyszín mellett, hogy lásd melyik évszakban vagy. 
1. Évszak 3 lapka, 2. Évszak 2 lapka, 3. Évszak 1 lapka, 4. 
Évszak nincs lapka.

A Táborhely táblán megtalálhatóak ezek az ikonok, 
amelyek segítenek az új Évszakok előkészítésében.

EGYJÁTÉKOS VÁLTOZAT PONTOZÁSA

Az új ÉV kártyák, Parkok, és Táborhelyek magasabb pontokat 
tesznek elérhetővé, tehát a pontozás így frissül:

KEVESEBB MINT 25 POINT • Te túráztál egy jót..

25–29 • Lazán ment, igazán lelkes vagy.

30–34 • Te már egy tapasztalt túrázó vagy!

35+ • Egy életen át tartó emlékekkel lettél gazdagabb!
GRATULÁLOK!

ELPAKOLÁS

A Park kártyákat érdemes szétválasztani, hogy elférjenek a 
dobozokban. (premium védővel szűkös a hely) Ha szét 
akarod választani a 2 doboz tartalmát, a kártyák jobb alsó 
sarkában a       szimbólummal jelöltek a Nightfall kártyái.

Az új Vadvilág tokenek elférnek a GameTrayz™-ben. Ha azt 
szeretnéd, hogy az összes token elférjen, lehet hogy keverned 
kell őket.

KÉSZÍTŐK

EXPANSION DESIGN  • Mattox Shuler
DEVELOPMENT  • Matt Aiken, Jennifer Gra-
ham-Macht, & Henry Audubon
RULE EDITING • Travis D. Hill & Donny Behne
LAYOUT / MEEPLES • Mattox Shuler & Kyle Key
PARK ARTWORK DIRECTION • Fifty-Nine Parks
Discover more games to play at KEYMASTERGAMES.COM 
See the new art featured in this expansion as prints at 59PARKS.NET

@KEYMASTERGAMES     @FIFTYNINEPARKS 
PLAYTESTERS  • Erin Anderson, Kevin Anderson, Marjorie Anderson, 
Matteo Bertassi, CJ Bourque, Joe Capuano, Joe Capuano III, Krista Cox, 
Josh Ellis, Carlos Flores, Joseph Keck, Daniel Natal, Umberto Rossi, Kei 
Sato, Sara Sato, Mary Skiver, Stephanie Stratton, Tim Sulli-van, Roel 
Tersteeg, Jack Thomas, Carolyn Thomas, Justin Tucker, Don Weiss, 
Matt Wilkerson, Daryl Williams, Jarod Williams, Terri Williams

EGYJÁTÉKOS VÁLTOZAT  RÉSZLETEI

A telepítés ugyanúgy történik, mint az alapjáték Egyjátékos 
módja, a Nightfall bővítés módosításával:



Jonathan Bartlett
BARTLETTSTUDIO.COM

Kristen Boydstun
KRISTENBOYDSTUN.COM

Nicolas Delort
NICOLASDELORT.COM

Johnny Dombrowski
JOHNNYDOMBROWSKI.COM

David Doran
DAVIDDORAN.CO.UK

Laurent Durieux
LAURENTDURIEUX.COM

Cristian Eres
CRISTIANERES.COM

Ft. Lonesome
FTLONESOME.COM

Jay Gordon
JAYGORDONDRAWS.COM

Leesha Hannigan
LEESHAHANNIGAN.COM

Kevin Hong
KEVINHONG.COM

Rory Kurtz
RORYKURTZ.COM

Simon Marchner
SIMONMARCHNER.DE

Mike McCain
LOWSUNSAMURAI.COM

Dan McCarthy
DANMCCARTHY.ORG

Plaid Mtn.
PLAIDMTN.COM

Vincent Roché
@VINCENT__ROCHE

Kim Smith
KIMILLUSTRATION.COM

Telegramme Paper Co.
TELEGRAMME.CO.UK

Glenn Thomas
GLENNTHOMAS.STUDIO

Marianna Tomaselli
MARIANNATOMASELLI.NET

WIND CAVE

LAKE CLARKE

ARCHES (NIGHT)

CANYONLANDS (DAY)

KOBUK VALLEY

GLACIER

DEATH VALLEY

BIG BEND (NIGHT)

REDWOOD (STAG)

KATMAI

PETRIFIED FOREST

ROCKY MOUNTAIN (NIGHT)

INDIANA DUNES

PINNACLES

VOYAGEURS

HAWAI’I VOLCANOES

GRAND TETON (BISON)

HOT SPRINGS

REDWOOD (DOE)

WHITE SANDS

CANYONLANDS (NIGHT) • ZION 
DENALI • CRATER LAKE

PARK(S) ILLUSTRATEDARTIST INFO

ARTISTS IN THE GAME

59PARKS.NET




