
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KAZAMATA ROMOKBAN HEVERT, AZ ALVILÁG URÁT LEGYÔZTÉK, ÉS MÉG A CSÁKÁNYUTÁNPÓTLÁS IS AKADOZOTT. 
KEMÉNY NAP VOLT EZ EGY IMP SZÁMÁRA. 

 

MIKÖZBEN AZ IMPEK VISSZAFELÉ CAPLATTAK A VÁROSBA, AZON GONDOLKODVA, HOL TALÁLNAK MAJD ÚJ ÁLLÁST, 
AZ EGYIKÜK MEGSZÓLALT: "TUDJÁTOK, MIRE LENNE SZÜKSÉGE A VÁROSNAK? EGY KISÁLLAT KERESKEDÉSRE!" 

 

„EGY KISÁLLAT KERESKEDÉS AZ ALVILÁGI URAK RÉSZÉRE? MILYEN NAGYSZERÛ ÖTLET! EREDETI! BIZONY, ÉS MÉG 
SENKI NEM CSINÁLT ILYET! NINCS KONKURENCIA! GAZDAGOK LESZÜNK! VALÓDI VÁLLALKOZÓK LESZÜNK! 

IGEN, igazi kakival!” 
 

ÉS MÁR MEG IS NYITOTTÁTOK AZ ELSÔ KISÁLLAT KERESKEDÉST A VÁROSBAN. KÖZVETLENÜL A MÁSIK, A VÁROS 
SZINTÉN ELSÔ KISÁLLAT KERESKEDÉSE MELLETT, MELLYEL ÁTELLENBEN KÉT TOVÁBBI IS nyílt aznap. IMP SZÍVED 

OPTIMIZMUSTÓL DUZZAD, MERT TUDOD, HOGY JÓ AZ ÜZLETI ÉRZÉKED. ODAFIGYELSZ A RÉSZLETEKRE. ÉS A 
HOSSZÚNYELÛ TRÁGYÁZÓ LAPÁTTAL OLYAN HÍRNEVET SZERZEL MAJD, AMI EGY FEJHOSSZAL A TÖBBIEK ELÔTT 

TART MAJD. VAGY EGY KARCSAPÁSNYIVAL, ESETLEG EGY KAJLA FÜLNYIVEL. 
EGY PROFI impet NEM LEHET CSAK ÚGY KISZORÍTANI a piacról… 

 

 BEVEZETÔ 
 

A Dungeon Petzben egy állatboltot üzemeltetsz az alvilági nagyurak (és nagyúrnők) számára. 
Egy imp családdal és egy piszkos, régi ketreccel kezdesz. 

 

A játék 5, vagy 6 körből áll. Minden körben elküldöd a családtagjaidat, hogy bébi állatokat, ketreceket, ételt, és egyéb 
hasznos dolgokat vásároljanak. Azok az impek, akik nem mennek vásárolni, az állatkák ápolásával, idomításával, ketreceik 
takarításával, és növekedésük figyelésével foglalatoskodnak. A második kör kezdetétől állataid már részt vehetnek a helyi 
állatkiállításon is. Az elnyert díjak a hírnevedet fokozzák majd. A harmadik körtől a helyi alvilági urak is megérkeznek, 

megnézni az állataidat. Minél jobban passzolnak az elvárásaikhoz, annál nagyobb lesz a hírneved. 
 

A kiállításokról és a vásárlókról előre rendelkezel információkkal, így előre tervezhetsz – inkább újabb állatkát vásárolj, 
vagy az eddigi állataidat gondozd tovább. Azonban ezek az állatkák élő teremtmények. 

Bármikor csinálhatnak valami váratlant, és olyankor bizony improvizálnod kell. 
 

A játék végén további hírnevet szerezhetsz a gazdasági sikereidért és az üzleted megjelenéséért. 
A legtöbb hírnevet szerző játékos pedig megnyeri a játékot. 

 

NÉHÁNY SZÓ VLAADATÓL 
A játékot Marcelának, a feleségemnek ajánlom. Ő volt az első játéktesztelő és rengeteget segített nekem. 

Ráadásul ő valóban élvezte a játékot. Remélem te is élvezni fogod... 
 

Régóta akartam készíteni egy olyan játékot, ahol úgy kezelhetünk egyedeket, hogy azok viselkedése megegyezzen saját 
állatkáink nevelgetésével. Itt van. Nem gyakorolhatsz teljes kontrollt felettük. Néha úgy alakul, hogy ők játszani akarnak, 
amikor arra lenne szükség, hogy harciasak legyenek, vagy nem fogadják el az ételt és az idős alvilági hölgy elé kakilnak. 

Ebben az esetben, kérlek ne haragudj rájuk (sem a játék tervezőjére ☺).  
Kényeztesd szeretettel az állatkáidat és minden rendben lesz! 

 

A Dungeon Lords után egy másik játékot is akartam készíteni, David Cochard illusztrációival. Talán ez volt az első olyan 
játék, amiben fontos hangsúlyt fektettem a művészre is és nagy örömmel dolgoztam vele újra együtt. 

 

Kérlek, ne ijedj meg a hosszabb játékszabálytól! Néha a játékot is részletesen magyarázom, nem csak leírom azt. 
Tény, hogy a játék nem kimondottan nehéz és az összes fontos információ megtalálható a játékosok tábláin, de  

a szövegben a fontos információkat pirossal is kiemeltem. 
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A SZABÁLYFÜZETRÔL
 

A játékot 2-4 fő játszhatja. A szabályfüzetben úgy 
fogunk írni, mintha 4-en játszanátok. 
 
 

A 2-3 játékosra vonatkozó szabá-
lyokat ilyen dobozokban találod meg. 

Ha 4-en játszotok, ezeket hagyd figyelmen kívül. 

 

A szabályfüzet legnagyobb része az alapszabályokat 
magyarázza el, amit az első játék, vagy új játékos 
érkezésekor kell használni. A haladó szabályokat egy 
külön fejezetben részletezzük. Ez több befolyást ad 
a játékhoz és lecsökkenti a véletlenszerűséget. 
Olvasd el és gondold végig, mely szabályokat 
fogjátok alkalmazni a következő játékok folyamán! 

 

A függelékben lévő speciális szabályok a kiállítá-
sokra és ereklyékre vonatkoznak, valamint az 
állatkákról és a vásárlókról is részletes ismertetést 
találhatsz majd ott. 
 
 
 

 
 
 
 

JÁTÉK ELÔKÉSZÜLETEK 
 
 
 

 JÁTÉKOSTÁBLÁK 
 Minden játékos kap 10 imp figurát, 
 2 talpnyaló szolgát, egy pontozó 
 lapkát és egy odú táblát 
 az általa választott színben. 
 Az odú tábla az imp család 
 otthonát és raktárát ábrázolja. 
 A felső részén egy áttekintő 
 táblázatot találhatsz. 
 
 
 
 
 

 
 
 Minden játékos kap még egy  
 állattartó táblát is. 
 Ezeknek nincs külön játékoshoz 
 tartozó színük. 
 
 
 
 
 

 KEZDÔJÁTÉKOS JELÖLÔ 
 Az a játékos kezdi a játékot, aki 
 nemrég megetetett egy állatot. Ő 
 kapja meg a kezdőjátékos jelölőt. 
 Természetesen választhattok vélet- 
 lenszerűen, vagy önkényesen is. 
 Csak válasszatok már ki 
 végre valakit! 
 
 
 

 

 HALADÁS TÁBLA KÖZPONTI TÁBLA 

 A haladás táblán követheted 2-3 játékos A központi táblát tegyétek a játéktér közepére  2 vagy 3 játékos 
 nyomon a játék előrehaladását. esetén úgy, hogy mindenki jól lássa és könnyedén elérje.  esetén használjátok 
 Minden játékosnak jól kell használjátok azt az oldalt, Ezen a táblán a város látható, annak mindenféle a központi tábla azon oldalát, 
 látnia ezt a táblát, de elég, ha amin 2 és 3 imp látható. kínálatával és lehetőségével. Ez a tábla is  amelyen a különböző mezők 
 csak az egyikőtök éri azt el. Fontos, hogy 2 és 3 fős kétoldalas. Ha 4 játékos játszik, azt az oldalt  között nyilak vannak. 
 A tábla kétoldalas. Ha 4 játékos játék esetén 6 körig használjátok, amelyiken a különböző 
 játszik, azt az oldalát használd, tart a játék. mezők között nincsenek nyilak. 
 aminek a sarkában 4 imp látható.  
 Fontos, hogy 4 fős játék esetén 
 5 körig tart a játék. 
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AZ ELSÔ JÁTÉK ELÔTT
 

KARTON ELEMEK 
Óvatosan nyomkodd ki a lapkákat a kereteikből! 
 

MATRICÁK  
A kezdőjátékos jelölőre és a 8 fa talpnyaló figurákra 
ragaszd fel a matricákat! 
 
 

Megjegyzés: Minden színben 2 talpnyaló van, de 
színenként eggyel több matrica. A talpnyalók 
reménykedtek benne, hogy meggyőzhetik egy 
társukat a régi kazamatából, hogy csatlakozzon 
hozzájuk, de az inkább nyugdíjba ment. 

 

ÁLLATKÁK  
Szereld össze a 18 állatkát! Mindegyik egy tojás 
alakú lapból és egy körlapkából áll. Használd a 
műanyag csiptetőt, hogy összeilleszd őket, ahogy az 
a képen is látható! Ügyelj rá, hogy könnyen 
forgatható legyen az alsó lapka (de ne túl könnyen, 
hogy ne tudjon véletlenül elállítódni)! 
 
 
 

Megjegyzés: A körlapkák közepén kis képek 
mutatják, hogy melyik állathoz kell párosítani. Ez 
nehezebben látható, miután kinyomod a közepét, 
ezért itt figyelj oda, légy óvatos! 
 

Megjegyzés: Ne dobd ki a fel nem használt 
csiptetőket; bármikor megjelenhetnek bónusz 
állatkák. 

 
 
 
 

A HALADÁS TÁBLA 
A haladás tábla segít nyomon követni a játékot körről-körre. 

 
 

 HALADÁS JELÖLÔ EXTRA IMPEK 
 Tedd a haladás jelölőt az első mezőre Minden játékos tegyen egy-egy impet erre a 
 a haladás sávon! Minden körben mozgasd négy mezőre! Ők az impcsaládod távoli rokonai  
 tovább jobbra eggyel a következő mezőre, akik szívesen csatlakoznának a vállalkozásodhoz. 
 amíg el nem éri a végső pontozás Viszont igen messze élnek, így csak a későbbi 
 mezőjét!  körökben fognak tudni hozzád csatlakozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KIÁLLÍTÁSOK VÁSÁRLÓK ÁLLATBOLTOD VÉGSÔ 
 Keverd össze a 8 kiállítás lapkát és képpel lefelé tegyél 1-1 lapkát Keverd össze a 8 vásárló lapkát és PONTOZÁSA 
 a kiállítás mezőkre! A megmaradt kiállítás lapkákat távolítsd el a játékból képpel lefelé tegyél 1-1 lapkát a  Erre a két kiállításra a játék 
 anélkül, hogy megnéznéd őket! Ezután fordítsd fel az első kiállítás lapkát vásárló mezőkre! A megmaradt  végén fog sor kerülni. 
 (a második kör alatt találod)! A kiállítás lapkáknak két része van: felül az vásárló lapkákat távolítsd el a játékból  A felső az állatboltod 
 látható, miért kaphatsz pontokat az adott kör kiállítás fázisában, az alsó anélkül, hogy megnéznéd őket! Ezután  gazdasági eredményeit, 
 része pedig meghatározza, mennyi ételt kell raknod az adott körben az étel fordítsd fel az első vásárló lapkát  az alsó a boltod 
 standokra. Az első körben még nincs ilyen lapka, ezért a haladás tábla előre (a harmadik kör alatt találod)! Figyelj  megjelenését pontozza. 
 meghatározza az étel mennyiségét: rá, hogy az ötödik körhöz 2 vásárló   
  lapkát is fel kell tenned (természetesen  
  ezeket is képpel lefelé)! 
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A központi tábla
AKCIÓTERÜLETEK 
 
 

 
A Központi táblán 14 akcióterület van. A játék során 
ezekre a területekre fogod elküldeni az impjeidet, 
különböző akciókat végrehajtani: állatvásárlás, 
ketrecvásárlás, ételvásárlás, stb. 
 
 
 
 

2-3 fős játékban 4 akcióterülettel több van a 
játéktáblán. Ezek kisebbek és csak álterületek. A 
tábla ezen oldalán az akcióterületek 3 körzetre, 
körzetenként 6 db nyilakkal ellátott területre 
vannak felosztva. Mindhárom körzetben van 1-1 
terület, amin egy kis pont látható. 
 
 
 
 
 

3 játékosnál vegyetek el 3 impet a nem 
játékos színből, és tegyetek 1-1 impet a 

ponttal jelölt akcióterületekre! Az ilyen mezőket a 
játékosok nem tudják használni az adott körben. 
Minden kör elején (kivéve az első kört) mozgasd 
eggyel tovább ezeket az impeket, a nyilakat követve! 
Így minden körben különböző akciómezők lesznek 
blokkolva. 
 
 

2 játékos esetén vegyetek el 6 impet az 
egyik nem játékos színből és tegyetek le 

2-2 impet minden körzetbe, egyiket a ponttal jelölt 
mezőkre, a másikat három mezővel utána                   
    (a nyilak irányába)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KETREC KUPAC 
 A nagy téglalap lapkák 
 a ketrecek. Keverd meg 
 ezeket és alkoss belőlük 
 egy képpel lefelé 
 fordított kupacot a 
 játéktábla mellett! 

 

 ÁLLAT KUPAC FIATAL ÁLLATOK IDÔS ÁLLAT 
 Keverd össze az állatkákat és rakd Húzz fel 3 állatkát az állat  
 le képpel lefelé a játéktábla mellé! kupacból és képpel felfelé tedd a  
 Tipp: a másik lehetőség, hogy egy  játéktábla alsó karámjaiba! Ezek az Húzz fel 1 állatkát 
 húzózsákba teszitek, és onnan állatok 2-es nagyságúak. Forgasd az állat kupacból 
 húzzátok ki őket. el az állatka korongját úgy, hogy és képpel felfelé 
  az első 2 színes jel látszódjon! tedd a játéktábla 
 felső karámjába! 
 2-3 fős játékban az alsó Ez az állat 3-as 
 karámokat blokkolja egy nagyságú így, 
 semleges imp. Ezért csak 2 állatkát 3 színes jelnek 
 húzz fel! (Olyan körben, amikor kell látszódni 
 nincs ilyen mező blokkolva akkor a korongján. 
 3 állatka is felkerülhet.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 KETRECEK FELRAKÁSA 
 Húzz 3 ketrecet a ketrec kupacból és képpel felfelé rakd a játéktáblára őket! 
 
 2 fős játékban az egyik ketrecvásárlás akció blokkolva van  
 egy semleges imp által. Ezért csak 2 ketrecet húzz fel (olyan 
 körben, amikor nincs ilyen mező blokkolva, 3 ketrec is felkerülhet)! 
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FELRAKÁSA 

BÔVÍTMÉNYEK 
FELRAKÁSA 

Húzz 2 bővítményt a 
bővítmény kupacból és 
képpel felfelé rakd rá a 

játéktáblán erre 
kialakított mezőire! 

BÔVÍTMÉNY KUPAC 
A vékony téglalap lapkák a 
ketrec bővítmények. Keverd 

meg ezeket és alkoss belőlük is 
egy képpel lefelé néző kupacot! 
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 EREKLYE KUPAC EREKLYE SÁTRAK ÉTEL JELÖLÔK ÉTEL PIAC 
 Keverd meg az ereklye Húzz 2 ereklyét az ereklye Az ételnek két típusa van: A piacon 3 ételárus van: az első 2-3 játékosnál 
 jelzőket, és tedd képpel kupacból és tedd képpel felfelé zöldség       ami zöld, pulton csak húst, a másodikon húst a vegyes pult 
 lefelé egy kupacba a játéktábla 2 sátrára! és hús           ami piros. és zöldséget vegyesen, míg a akciómezőjét egy semleges 
 a játéktábla mellé!  Válogasd külön őket harmadikon csak zöldséget árulnak. imp blokkolja, ezért ide ne 
 2 fős játéknál az és helyezd rá a Tegyél rájuk sorban: 2 zöldséget, 1 tegyél ételt az első körben! 
 egyik sátrat egy játéktábla két húst és 1 zöldséget, illetve 2 húst Ez amúgy a haladás táblán 
 semleges imp blokkolja, raktárára! (ahogy a haladás táblán is látszik)! is látszik. 
 így oda ne húzz fel 
 ereklyét az első 
 körben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SZÜKSÉGLET KÁRTYÁK 
 Rendezd a szükséglet kártyákat szín szerint 4 külön pakliba! Keverd meg 
 a paklikat külön-külön és tedd a központi tábla mellé lefordítva! Hagyj 
 helyet a 4 dobó paklinak is! Ha egy pakli elfogy, keverd meg  
 a dobó paklit és így képezz belőle új húzó paklit! 
 

 BÁJITAL PAKLI 
  Az 5 bájital kártyát tedd a központi tábla kórház épületére! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARANY JELÖLÔK TALPNYALÓK 
 Az arany sárga. Minden játékos tegye a pontozósáv 0-ás 
 Tedd az összes arany mezőjére egyik talpnyaló figuráját! Ezek 
 jelölőt a központi tábla mutatják a játékosok hírnevét. A célod 
 bankjába! Igen, ez a az, hogy a játék végére neked legyen a 
 legfontosabb az állatbolt legmagasabb hírnév pontszámod. 
 bizniszben! A másik talpnyaló figurát tegyétek a 
  kiállítássáv 0-ás mezőjére! Ezek mutatják 
  majd a játékos által elért kiállítás pontszámot.  
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SZENVEDÉS 
JELÖLÔK 

Helyezd ezeket a 
jelölőket a tábla 
mellé! Ezek jelké-

pezik a szenvedést. 
Amikor az állatkád 
szenved, kap egy 
    ilyen jelölőt. 

KAKI JELÖLÔK 
Helyezd ezeket a 

jelölőket a tábla mellé! 
Ezek jelképezik a kakit. 

Igen, ez is nagyon 
fontos az állatbolt 

bizniszben! 

MUTÁCIÓ JELZÔK 
Helyezd ezeket a jelzőket 

   a tábla mellé! 
Ezek jelképezik 

a mutációkat. Ha az állatkád 
mutálódik, kap egy ilyen 
jelzőt. A két oldala között 

csak grafikai különbség van. 
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A játékos táblák 
 
 PARAVÁN / ÁTTEKINTő TÁBLA KEZDÔ KETREC 
 Az odú területek felett van egy behajlítható Egy ketreccel kezded a játékot, amit rányom- Tegyél 1 kaki 
 fül, amivel a játék adott fázisában elrejtheted tattak a tábládra. Nem olyan jó, mint amit a jelölőt a ketrecbe! 
 terveidet a többiek elől. Ezen látható az áttekintő Itt élnek az impjeid, amikor városban kaphatsz, de ingyenes! 1-es erejű, Igen, ez a ketrec így 
 táblázat is. A baloldali része a játék 6 fázisát nem dolgoznak. Valamint  és 1-es varázsálló a kezdő ketreced. egy kicsit piszkos, 
 mutatja. Középen a 4 szükség pakliban lévő kártyák az aranyadat is itt tárolod.  de legalább ingyen 
 szimbólumai lettek felsorolva. Jobb oldalon pedig 6 imped él itt a választott Megjegyzés: tehát 2-es összértékű. A volt. 
 azt láthatod, hogy hogyan kell kielégíteni az állataid színedben (ennyid marad,   városban kaphatók 3-as összértékűek is 
 igényeit. Ezek pontos jelentése egyértelmű lesz, hisz 4-et felraktál a haladás (a különleges képességükkel együtt). 
 ha átolvasod a többi szabályt. táblára) és 2 aranyad amit 
  a bankból kapsz kezdéskor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KIJÁRATOK 
 Amikor bevásárló  
 útra küldöd az 
 impjeidet, ők ennél 
 a 6 kijáratnál 
 fognak gyülekezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÉTELRAKTÁR EREKLYE RAKTÁR 
 A felső sorban a zöldségeket, az alsó sorban Ez a raktárad még üres, kivéve néhány 
 a húsokat tárolod. Az éppen megszerzett étel használhatatlan vacakot. Néha használatba 
 még friss, és a bal szélső mezőre kerül. Az idő vehetsz majd mágikus ereklyéket, ritka 
 múlásával elkezd romlani, ilyenkor jobbra a könyveket és hihetetlen erejű eszközöket. 
 következő mezőre kell tolnod. Ha elér az X-szel jelölt Csak remélni tudom, hogy valóban 
 mezőre, a következő körben végleg megromlik. ilyen tárgyakra bukkansz, nem újabb 
 A játék elején még nincs ételed. kacatokkal tömöd meg majd raktáradat! 
 
 
 
 
 
 
 2-3 fős játékban, tedd vissza a 
 dobozba a nem használt játékos- 
 táblákat, talpnyalókat, pontozó lapkákat és 
 impeket (kivéve az akciómezőket blokkollókat)! 
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KEZDÔ KAKI IMP SZÁLLÁSOK 
ÉS KINCSTÁR 

KETREC 
TELKEK 

4 ketrecnyi területet kapsz. 
A játék során vehetsz majd 
ketreceket és azokat az üres 
telkekre teheted (vagy akár a 
kezdő ketrecedre is, ha úgy 

döntesz). 

BÔVÍTMÉNY 
HELYEK 

Minden ketrechez 
(a kezdő ketrecet is 

beleértve) tartozhat 1-1 
bővítmény. Ezek feljavítják 

a ketreceidet. 

PONTOZÓ LAPKA 
Tedd a táblád mellé a saját pontozó lapkádat! A játék 

elején még nem lesz rá szükséged, csak ha elérsz 
legalább 50 dicsőségpontot: Tá-dám! Nagyszerű, ez 
esetben fordítsd a lapkát az 50-es oldalára és tedd a 
tábla pontozó mezejének 0-ás mezőjére! Ha újabb 50 

dicsőségpontot érsz el: Bumm da-da-dáám! Fantasztikus 
eredmény, ez esetben fordítsd át a lapkát a másik, 100-
as oldalára! Ha újabb 50 dicsőségpontot szerzel: Bingli 
bingli bííp! Fordítsd át a lapkát a harmadik oldalára! 

Hé, várj csak egy percet! Te csaltál?! 
 

KEZDÔ KÁRTYÁK 
Húzzon fel minden játékos 4 kártyát, 
egyet-egyet minden színből! Ezeket a 

többiek előtt titokban kell tartani, de te 
azért megnézheted a sajátjaidat. 
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Egy kör menete 
 

Minden kör 6 fázisból áll. Ezt az odú táblád bal 
részén lévő áttekintő táblázaton is jól nyomon 
követheted. 
 

Minden fázisban több lépés van, ezeket különböző 
piktogramok jelképezik. Kövesd ezeket a lépéseket 
a tábládon balról jobbra, illetve felülről lefelé! 
 
 
 
 
 

Ez a fázis 3 lépésből áll: 
 

 bevétel szerzése  
 

 új információk felfedése 
 

 új cuccok felrakása 
 

Ezek a lépések bármilyen sorrendben 
elvégezhetőek. Minden játékos önállóan 
 

végzi el ezt a fázist. Ne felejtsd el a bevételt elvenni a 
bankból! Az első körben már minden készen áll, csak 
a bevétel fázist kell végrehajtanotok. 
 
 
BEVÉTEL SZERZÉSE 
 

Az impek a boltodban már nem ásnak aranyat, de 
vannak hozzátartozóik, akik különféle kazamatákban 
igen. Minden körben küldenek neked egy keveset… 
Csak nehogy megtudja a főnökük, az Alvilág Ura! 
Minden körben (az elsőt is beleértve) minden játékos 
kap valamennyi bevételt: a kezdőjátékos és a tőle 
balra ülő játékos 1-1 aranyat, a másik két játékos 
pedig 2-2 aranyat kap a bankból. 
 

2 vagy 3 fős játékban a kezdő játékos 
1, a többiek 2 aranyat kapnak. 

 
Megjegyzés: Az első kör első fázisának végén így a 
játékosok 3 vagy 4 arannyal fognak rendelkezni. 
 

 
AZ ELSÔ FÁZIS TOVÁBBI LÉPÉSEIT MOST 

ÁTUGORHATOD ÉS RÁTÉRHETSZ A 
BEVÁSÁRLÁS FÁZISRA! MAJD A MÁSODIK KÖR 

ELEJÉN OLVASD EL A TÖBBIT! 
 
 
ÚJ INFORMÁCIÓK FELFEDÉSE 
 

Az előkészületek során feltettél a haladás táblára 
kiállításokat (2. körtől) és vásárlókat (3. körtől). Az 
első körben hagyd ki ezt a lépést! Később azonban 
minden körben tedd a következőket: 
 

Fordítsd fel a következő, még nem 
ismert kiállítás lapkát (ha van még 
ilyen)! A játékosok mindig ismerhetik 
az aktuális és az azt követő kör kiállítás 
lapkáit. 
 

Fordítsd fel a következő, még nem 
ismert vásárló lapkát is (ha van még 
ilyen)! A játékosok mindig ismerhetik 
az aktuális és az azt követő 2 kör 
vásárló lapkáit. Az utolsó körben 2 
vásárló van. Amikor az elsőt felfordítod, 
fordítsd fel a másodikat is! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJ CUCCOK FELRAKÁSA 
 

Az előkészületek során mindent megfelelően 
beállítottál már az első körhöz. A későbbi körökben 
tedd a következőket: 

 
Két vagy háromfős 
játékban mozgasd to- 
 

vább a semleges impeket a következő 
üres akciómezőre (követve a nyilakat)! 
A semleges impek által blokkolt akciók 
nem használhatók. Az impek a kisebb, 
mesterséges mezőket is blokkolhatják, 
de ezek amúgy sem használhatóak. Az 
impek itt csak megpihennek. 
 
ÚJ ÉTELEK 

 

Az új körök kiállítás lapkáin 
(mindig azon, amelyik az aktu-
ális körrel megegyező oszlopban 
 

van) szerepel az alsó sorban, hogy mennyi étel kerül 
fel a kör elején a három ételstandra. Az elárusító 
helyekre kerülő ételek NEM halmozódnak fel az adott 
körök között. Ha korábbi körből maradt ott étel, úgy 
egészítsd ki, hogy az új kör kezdetén pontosan annyi 
legyen rajtuk, amennyit a kiállítás lapka mutat! (Ha 
újrahasználod az ételt, valószínűleg az impek nem 
vesznek észre semmi különbséget.) 
 

Ha az egyik ételstandot egy semleges 
imp blokkolja, akkor arra ne tedd fel 
 

a megfelelő ételt abban a körben! Az impek innen 
mindent  megvettek.  Továbbá,  ha  egy  semleges  
imp  blokkolja  a kisebb  mesterséges  zöld  akció-
mezőt,  akkor a vegyes  standra  eggyel kevesebb 
zöldség kerül fel, mint amit a kiállítás lapka mutat. 
Hasonló módon, amikor egy semleges imp blokkolja 
a kisebb mesterséges piros akciómezőt, akkor a 
vegyes standra eggyel kevesebb hús kerül fel. Ez az 
étel igen különös módon tűnik el. Talán a semleges 
impek nagyon éhesek voltak?! 
 

ÚJ EREKLYÉK 
 

Távolíts el minden ereklyét a játékból, ami a játék- 
táblán maradt! Tegyél fel 2 új ereklyét a játéktábla 
sátraira képpel felfelé! 

 

Ha az akciómezőt egy semleges imp 
blokkolja, akkor ne rakj fel új 
ereklyéket a táblára! 

 
 

ÚJ KETRECEK 
 

Legalább egy ketrec marad minden kör végén a 
játéktáblán. A legalsó (vagy egyetlen) ketrecet tedd 
legfelülre, a többit pedig dobd el! Tegyél alá 2 új 
ketrecet képpel felfelé! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha az egyik ketrec-vásárló akciómezőt 
egy semleges imp blokkolja, akkor 
 

csak 1 új ketrecet tegyél fel, így egy területet üresen 
hagyva! Úgy tűnik, egy imp gyorsan elkapkodta 
előletek az egyiket. (Ha mindkét mezőt blokkolja 1-1 
imp, akkor valamit helytelenül csináltál.) 
 

ÚJ BÔVÍTMÉNYEK 
 

Hasonlóan a ketrecekhez legalább 1 bővítménynek a 
táblán kell maradnia minden kör végén. Ami ott 
maradt, mozgasd felülre! Ha kettő marad, dobd el a 
felsőt és az alsót mozgasd felülre! Mindenképpen 
tégy fel 1 új bővítményt az alsó területre! 
 

Ha 1 semleges imp blokkolja a bővít-
ményvásárló mezőt, hagyd ki ezt a 
 

a részt! Ne dobj el és ne tégy fel új bővítményt! 
 
ÚJ ÁLLATOK 
 

Mindig van legalább egy 2-es méretű állat az 
állatpiac alsó sorában, de túl durva lenne, ha csak 
úgy megszabadulnál egy ilyen fiatal állattól. 
 

Minden, alsó sorban lévő állat eggyel nagyobbra nő. 
Állítsd be őket 3-asra (3 színes része látszódjon) 
majd mozgasd őket a felső sorba! A felső sorban 
mindig kell legyen számukra elegendő hely, hogy ne 
kelljen őket eldobni. 
 

Ó, de mi van akkor, ha túl sok állat van a felső 
sorban? Már nem igazán van értelme megtartani 
mindet. Épp ezért, mielőtt az alsó sorból a felső 
sorba mozgatnál állatot, dobd el az összes felső 
sorban lévő állatot! Ők kikerülnek a játékból, de ne 
izgulj: a városka egy gyönyörű farmjára mennek, ahol 
boldogan élnek majd örökkön-örökké. Minden 
eldobott állat után tegyél 1-1 húst a húsárusító helyre! 
Hát, ööö... ez csak egy szabály. 
 

Ha az alsó sor már üres, tegyél fel 3 új, kettes 
méretű bébi állatot a játéktér állatpiacának alsó 
sorába! 
 

Ha az idősebb állat vásárlás akciót egy 
semleges imp blokkolja, ő megveszi az 
 

egyik idősebb állatot. Az alsó sorból a felsőbe 
mozgatott állatok közül vedd ki a bal szélső állatkát 
és távolítsd el a játékból. (Az extra hús a 
húsárushoz azonban ezért nem jár!) Ha az egyik 
fiatalabb állat vásárlás akció van blokkolva, akkor 
csak 2 új állatot tegyél az alsó sorba! 
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2. FÁZIS – BEVÁSÁRLÁS 
 

Az impek igazán ügyes kis bevásárlók. Ügyesebben 
vásárolnak, ha többen vannak, mert nagyobb 
csoportokban könnyebben rábukkannak a legjobb 
leárazásokra. Néhány arannyal ezt tovább 
könnyítheted, persze ez nem szükséges hozzá.  
 

A bevásárlás fázis két lépésből áll: 
 

 Először minden játékos önállóan és 
titkosan csoportokra osztja impjeit 
és aranyait; 

 

 ezután a csoportokat felfedjük és 
ezek alapján a játékosok sorban 
eldöntik, hogy hová küldik csoportja-
ikat, kezdve a legnagyobbal. 

 
 

IMPCSOPORTOSÍTÁS 
 

Minden játékos hajtsa be maga felé az odú táblája 
felső részét, így eltakarva mások elől csoportjait! 
Minden játékos legfeljebb 6 csoportba rendezheti 
impjeit és aranyait. Amint mindenki elkészült, 
mindenki felfedi csoportjait, visszahajtva táblája 
felső részét, majd jöhet a fázis második lépése. 
 

Minden csoportnak legalább 1 impből kell állnia. 
Bármennyi imp, vagy arany hozzárakható 1-1 
csoporthoz. Nem szükséges aranyat is tenni a 
csoportokhoz, de minden csoportban kell lennie 
legalább egy impnek. Aranyat önmagában nem 
küldhetsz vásárolni. Ha jól megnézel egy aranyat, 
láthatod is, miért: bizony, neki nincsenek lábai!  
 

Az odú táblád 6 kijáratból áll. Tedd a csoportjaidat 
ezekhez, méret szerint rendezve: a legnagyobb 
legyen baloldalt! A csoport nagyságát az határozza 
meg, hogy összesen hány impet és aranyat 
tartalmaz. (Az ugyanakkora nagyságú csoportok 
sorrendje mindegy.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha úgy akarod, kevesebb csoportot is képezhetsz. 
Csinálhatsz kevés nagyobb, vagy sok kisebb 
csoportot, vagy mindezt vegyesen. Akármennyi 
aranyat és impet hagyhatsz a kincstáradban, illetve 
a lakóhelyen, ha nem akarod őket csoportokhoz 
tenni. Azonban jó stratégia lehet az, hogy elküldesz 
minden impet vásárolni, mert a fázis második 
lépésében még dönthetsz úgy, hogy mégsem küldöd 
el őket vásárolni! 
 

Megjegyzés: az impek dicsekvőek. Azaz az impjeid 
és az aranyaid száma mindig nyilvános. Még akkor 
is meg kell mondanod ezt a többieknek - őszintén 
és büszkén -, ha akkor kérdezik meg, amikor már 
felhajtottad a táblád felső részét. 
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AKCIÓVÁLASZTÁS 
 

Most itt az idő a bevásárlásra! A legnagyobb 
csoport megy először. A csoport mérete megegyezik 
azzal, hogy hány imp és hány arany van benne. Így 
egy 3 impet, egy 2 impet és 1 aranyat, valamint egy 
1 impet és 2 aranyat tartalmazó csoport mérete is 
ugyanakkorának számít. 
 
A LEGNAGYOBB CSOPORT MEGY ELÔSZÖR 
 

Ha megvan a legnagyobb csoport gazdája, akkor 
elkezdhetitek elküldeni a csoportokat bevásárolni. A 
legnagyobb csoport mehet elsőnek. Ha több 
játékosnak is ugyanakkora a legnagyobb csoportja, 
akkor a kezdőjátékos, vagy a tőle balra következő 
legközelebbi játékos kezdheti meg ezt a lépést. Ha 
az adott játékosnak több csoportja is ugyanakkora, 
ő dönti el, melyiket küldi a városba. Ezután újra 
meg kell várnia, hogy ismét rá kerüljön a sor. 
 
Például: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 csoportnak is 4-es a mérete, és nincs olyan 
játékos, akié a legnagyobb csoport. Piros a kezdő-
játékos, így ő az első, aki elküldheti legnagyobb 
csoportját. Óramutató járása szerinti sorrendben a 
Sárga következik. Elküldheti vagy a 4 impből, vagy 
az 1 aranyból és 3 impből álló csoportját. A Zöld 
még nem küldhet el csoportot, mert nincs lega-
lább 4-es nagyságú csoportja. Kék következik, ő is 
elküldi 4-es csoportját. Ismét a Piros következne, 
de neki nincs elég nagy csoportja, ezért ismét 
Sárga jön, aki elküldi másik 4-es csoportját is. 

 
Miután az összes legnagyobb méretű csoportot 
elküldtétek, elkülditek a következő legnagyobb 
méretű csoportot, és így tovább. (Mindig a kezdőjá-
tékostól kezdve kell megvizsgálni, hogy kié a 
legnagyobb csoport.) Ezt addig kell folytatni, amíg 
minden csoportot el nem küldtek a játékosok. 

 
Például: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Sárga játékosé a legnagyobb (6-os) csoport, 
amit el is küld. Nincs senkinek 5-ös nagyságú 
csoportja. A Zöld és Kék játékosnak is 4-es 
csoportja van. A Zöld ül közelebb a kezdőjáté-
koshoz, ezért ő az első, majd a Kék követi, majd 
ismét a Zöld játékos küldi el a 2. 4-es csoportját. 
Több játékosnak is van 3-as csoportja, ezért 
először Piros, majd a Sárga, aztán a Kék és újra a 
Piros következik. Mivel a Pirosnak van egyedül 
kétfős csoportja, ismét ő jön. Majd mindenki 
elküldi az 1-1 fős csoportját: Piros, Zöld, Kék, Zöld, 
Kék, Kék sorrendben. 

 
NEM MUSZÁJ ELKÜLDENED A CSOPORTOT! 
 

Amikor te következel a csoport elküldéssel, a 
következő két lehetőséged van: 
 

 Elküldöd a csoportot vásárolni: válassz ki egy még 
nem elfoglalt akciómezőt a központi táblán és tedd 
rá az összes impedet az adott csoportból! Az 
aranyat tedd a bankba (ha küldtél velük), ezt 
máris elköltötted! Végezd el a kiválasztott akciót 
azonnal (ezt a következő fejezetben részletezzük)! 
Az impjeidet hagyd a központi táblán pihenni a 
kör végéig, elfoglalva így a többi játékos elől az 
adott akciómezőt! Az impek majd a kör végén 
hazatérnek, kivéve a velük küldött aranyat. 

 

 Vagy inkább küldd haza őket: az összes aranyat és 
impet tedd vissza az odú táblád lakóhelyére és 
kincstáradba! Ez több okból is szükséges, vagy 
hasznos lehet. Elfogyhat például a választható 
akciómező, vagy az állataidnak is szüksége lehet 
későbbi fázisban az impjeid segítségére, de akár az 
is fontos lehet, hogy több aranyad maradjon. 

 

Mindez rajtad múlik. Minden alkalommal, amikor 
elküldhetnél egy csoport impet, eldöntheted, hogy 
mit teszel velük. Ha 2 (vagy több) csoportot is 
elküldhetsz, válaszd ki az egyiket, küldd el, vagy 
tartsd otthon és várj a következő körre, amikor ismét 
eldöntheted, mit teszel a másik csoporttal. (Az 
azonos méretű csoportok sorrendje nem fontos.) 
 

Megjegyzés: a kis mesterséges 
mezőknek nincs funkciójuk és nem 
küldhetsz oda impet. 
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AKCIÓMEZÔK A PIACON 
 

A központi tábla jobb felső sarkánál található a piac, 
ahol az étel és az ereklyék beszerezhetők. Amikor az 
egyik akciómezőt elfoglalod, rögtön megkapod a 
hozzá tartozó kínálatot. 
 
ÉTEL BEGYÛJTÉSE 

 

Amikor ételvásárlás akciót 
használsz, vedd el az akcióme-
zőhöz tartozó árusító helyről 
az összes ott lévő ételt és tedd 
az odú táblád ételraktárának 
bal szélső mezőjére! Ha zöld-
séget   vettél el, akkor azt a 
felső sorba tedd! A   húst 
tedd az alsó sorba! Az étel-
raktárad mezőin bármennyi 
ételt tárolhatsz egyszerre, de 
minden ételed romlásnak fog 
indulni a kör végén. 
 

 
Példa: a játékos 1 
zöldséget és 1 húst 
szerzett a vegyes 
standról. 

 
 

 

EREKLYESZERZÉS 
 

Ezekben a különleges sátrakban 
két mágikus erejű varázslatos 
tárgy található… legalábbis a 
kereskedő ezt állítja. Amikor 
ereklyevásárlás akciót használsz, 
vedd el mindkét ereklyét és 
tedd az odú táblád ereklyerak- 
 

tárába! A megszerzett ereklyék hatalmas ereje 
innentől kezdve a játék legvégéig téged fog szolgálni. 
Az ereklyéket a függelékben részleteztük. 
 

AKCIÓMEZÔK A KARÁMOK 
MELLETT 
 

A központi tábla bal oldalán található a nagy cuccok 
kínálata: ketrecek, bővítmények, állatok. Amikor az 
egyik akciómezőt elfoglalod, rögtön választhatsz a 
hozzá tartozó kínálatból. 
 
KETRECVÁLASZTÁS 
 

Amikor ketrecvásárlás akciót 
használsz, vegyél el 1 ketrecet a 
táblán lévő ketrecek közül! Az 
első játékos 3 ketrec közül 
választhat 1-et, a második játékos 
 

a maradék 2 ketrec 
közül választhat  
1-et. Mivel csak két 
akciómezőn lehet 
 

ketrecet vásárolni, 1 ketrec a kör 
végéig a táblán marad. Ide 
legalább 2 impből álló csoportot 
lehet csak küldeni! A ketrecek túl 
nehezek, nem bírja hazavinni 
egyetlen imp. Hogy emlékezz erre  
szabályra, az akciómezőkre 2-2 
impet rajzoltunk fel. Ne feledd, 
mindegy mennyi aranyat küldtél a 
csoporttal, legalább 2 impnek is 
kell benne lennie, hogy ezt 
választhasd! 

 

Amikor új ketrecet szerzel, tedd fel az állattartó 
táblád 4 helyének egyikére! Akár üres helyre, akár 
régebbi ketrec helyére is teheted (beleértve a 
tábládra rányomtatott ketrecet is.) Amikor egy régi 
helyére teszed az újat, a régit dobd el és minden 
benne lévő dolgot tegyél át az új ketrecbe (az állatot 
és a kaki jelölőket)! A bővítményt nem kell eldobni, 
ha cserélődik a hozzá tartozó ketrec. 
 
Technikai megjegyzés: nem kell azonnal eldöntened, 
hová teszed. Megvárhatod a 3. fázis kezdetét vele és 
elég akkor letenned a helyére az új ketrecet! 
 
BÔVÍTMÉNYVÁSÁRLÁS 

 

Amikor bővítményvásárlás 
akciót használsz, vegyél el 1 
bővítményt a tábláról! A másik 
a kör végéig a táblán marad. 
Bármekkora csoport használhat-
ja ezt az akciót. (A bővítmények 
nem olyan nehezek, mint a 
ketrecek, egy imp is elbírja.) 
 

Az állattartó tábládon minden 
 

ketrec-helyhez tartozik egy bővítmény-hely is. A 
bővítmény a hozzá tartozó ketrec tulajdonságát 
növeli meg. Leteheted a tábládra akkor is, ha még 
nem tartozik hozzá ketrec. 
 

A letett bővítmények és ketrecek később nem 
mozgathatóak! Ahogy a ketrecet is, úgy a bővítményt 
is el kell dobnod, ha átépíted egy újjal. 
 

Technikai megjegyzés: nem kell azonnal eldöntened, 
hová teszed. Megvárhatod a 3. fázis kezdetét vele és 
elég akkor letenned a helyére az új bővítményt! 
 
ÁLLAT VÁSÁRLÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Három akcióterület van az állat vásárláshoz. Az alsó 
sorban két akciómezőn lehet egy-egy 2-es méretű 
állatot vásárolni. A felső sorban egy akciómezőn lehet 
egy 3-as méretű állatot venni. Az adott állatok 
tényleges megvásárlásához vedd el az adott sorból az 
általad kiválasztott állatot! 
 
Megjegyzés: 3 bébi állat található az alsó sorban, de 
maximum 2 lesz megvásárolva. Így mindig lesz 
legalább 1 állatka, ami a kör végén a felső sorba 
mozog. A felső sorban lehet 1 állatkánál több, de 
onnan mindig maximum 1 állat vehető meg. 
 

Az akciómező elfoglalásához kötelező, hogy legalább 1 
aranyat küldj a csoporttal. Mindegy, ezen felül még 
mennyi impet és aranyat küldesz, de sosem vehetsz 
ingyen állatot. Hogy emlékezz erre a szabályra, az 
akciómezőkre egy impet és egy aranyat rajzoltunk fel. 
Ne feledd, ha nincs a csoportodban legalább 1 arany, 
nem választhatod ezt az akciót, akármennyi impet is 
küldtél egyébként oda! 

 

Amikor új állatot szerzel, tedd fel az állattartó táblád 
egyik üres ketrecébe. Megvárhatod a 3. fázis kezdetét 
és elég akkor ketrecbe tenned az állatot. Akkor is 
elvehetsz állatot, ha nincs hozzá ketreced, de 
érdemes a kör további részén új ketrecet beszerez-
ned, hogy megtarthasd majd az állatkád. 
 

AKCIÓMEZÔK A KÓRHÁZ 
MELLETT 
 

A központi tábla jobb alsó sarkában található 4 
különböző akciómező. 
 
ÚJ IMPEK HÍVÁSA 
 

A játék kezdetén 4 imped várakozik a 
haladás táblán, akik a távoli rokonokat 
jelképezik. Ők szívesen segítenének neked 
az üzletben, csak még a bevándorlási 
hivatal elfogadására várnak, és egyelőre 
sorban állással töltik idejüket. Amikor ezt 
az akciót használod, vedd el a haladás 
táblán lévő összes saját színű impet, ami 
az aktuális körnél és az azt megelőző 
 

köröknél található! Az új impek ezen a sárga 
akciómezőn gyülekeznek és várják veled a kör végi 
hazatérést. Ugyanúgy történik majd hazatérésük, 
mint a többi, már korábban birtokodban lévő imp 
esetén és a játék további részén ugyanúgy viselked-
nek, ugyanúgy használhatod őket, mint a kezdéskor 
megkapott impeidet. 
 
Példa: az 1. körben Piros elküld az Imp-hívás 
akcióra egy csoportot és kap 1 impet. A második 
körben Sárga küld oda egy csoportot és kap 2 
impet. A 3. körben a haladás sáv így fog kinézni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zöld és Kék használhatja az akciót, hogy 3 impet 
szerezzen a 3. körben, de a Piros küld oda először 
csoportot, ami 2 impből és 1 aranyból áll. Az 
arany bekerül a bankba és a csoport 2 impje az 
akciómezőre kerül. Piros kap 2 új impet (a 
haladás tábla 2. és 3. mezőjéről) és rárakja a sárga 
akciómezőre, ahol így 4 imp fog várakozni. 
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KÓRHÁZLÁTOGATÁS 
 

A kórházlátogatás 
akciómező két színű, 
hogy emlékeztessen, 
itt két dolgot tehetsz 
meg. Amikor ezt az 
akciómezőt használod, 
vegyél el 1 bájital 
kártyát! Továbbá, ha 
 

van bármennyi imped a kórházban, tedd őket át erre 
az akciómezőre! Ezek az impek az akciómezőn 
maradnak és az akciómezőre tett csoporttal együtt 
fognak majd hazatérni a kör végén. 
 
 
 

Példa: Kéknek van 2 impje a 
kórházban. Vissza akarja őket 
szerezni, ezért elküld egy 1 impből 
álló csoportot és 2 aranyat erre az 
akcióra. (Kisebb csoportot is küld- 
hetett volna, de akkor lehet, hogy más 
játékos gyorsabban elfoglalja a bájital 
miatt.) Beteszi a bankba a 2 aranyat 
 

és az 1 impet a 
kórházlátogatás akció-
mezőre rakja. Elvesz 
egy bájital kártyát és 
mindkét kórházban 
lévő impjét az akció-
mezőre mozgatja. 
 
 
 

Megjegyzés: ha ugyanebben a körben később egy 
újabb imped is megsérül, ő a kórházba, nem pedig 
az akciómezőre kerül. Csak azokat az impjeidet 
veheted vissza a kórházból, amik az akció kiválasz-
tásakor már a kórházban voltak! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itt az idő, hogy foglalkozz az állatkáiddal! 
Ez a fázis három lépésből áll: 
 

 ketrecek és állatok elrendezése 
 

 szükséglet kártyák húzása 
 

 szükséglet kártyák kijelölése állatokhoz 
 

Ezeket a lépéseket ebben a sorrendben 
kell végrehajtani, mindenkinek önállóan! 
 

Először elrendezitek a ketreceiteket, állataitokat, 
azután szükséglet kártyákat húztok anélkül, hogy 
egymásra várnátok. Ha úgy gondolod, hogy más 
játékos döntése befolyásolhatja a tiédet, akkor 
megvárhatod, hogy befejezze a lépését, és a többiek 
is megvárhatják, hogy te befejezd a lépésedet 
(természetesen itt is az óramutató járása szerinti 
sorrendet kell figyelembe venni a kezdőjátékossal 
kezdve). 
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AZ ÖNKÉNTESSÉG ÁLDÁSAI 

 

Minden kiállításnak 
megbízható, elfogulatlan 
zsűrire van szüksége. Az 
impjeid jelentkezhetnek 
erre a feladatra! Amikor 
ezt az akciót használod, 
mozgasd a kiállítás sát- 
 

ron lévő talpnyalódat két mezővel előbbre, a 2-es 
mezőre! Ez a 4. fázishoz biztosít előnyt számodra. 

 
Megjegyzés: az első körben nincs kiállítás. Az első 
körben ezért nincs hatása ennek az akciómezőnek. 

 
HELYFOGLALÁS AZ EMELVÉNYEN 

 

Bárhol eladhatod állatká-
idat, de a hírneved 
gyorsabban növelheted, ha 
ezt az emelvényről teszed  
 

meg. Balszerencse, hogy nem túl könnyű ebbe a 
pozícióba bekerülni. 

 

Megjegyzés: ez a legösszetettebb akciómező. Ha 
gondolod, most ugord át ezt a részt és olvasd el 
majd akkor, amikor az 5. fázis állateladás 
szakaszához értél! 

 

Habár vásárlók csak a 3. körtől érkeznek, és ezért 
korábban nem lehet állatot eladni, az első és a 
második körben is érdemes lehet használni ezt az 
akciómezőt, mivel ez kicsit máshogy működik, mint 
a többi.  
 

A kör végén az idetett imp nem kerül vissza az odú 
táblára. Ehelyett az akciómező jobb oldalára, az 
emelvényre fog mozogni. Amikor állatot adsz el, 
dönthetsz úgy, hogy felhasználod az emelvényről 
egy impedet: tedd az egyik imped az emelvény 
akciómezőről, vagy magáról az emelvényről az 
eladott állat ketrecébe! Ez az imp a kör végén haza 
fog térni a ketrecből. Az egyetlen módja annak, 
hogy az emelvényről hazatérjen egy imped az, hogy 
eladsz egy állatot. 
 
 
 
 
 
 
 
KETRECEK ÉS ÁLLATOK 
ELRENDEZÉSE 
 

Először el kell rendezned az állataidat a ketrecekbe. 
 
ÚJ KETRECEK ÉS BÔVÍTMÉNYEK 
 

Itt az idő, hogy az adott körben szerzett ketreceket 
és bővítményeket elhelyezd. Valószínűleg már előre 
kitaláltad, hogy hová akarod ezeket lehelyezni, de 
ha esetleg meggondoltad magad, vagy megváltozott 
a helyzet, akkor most még változtathatsz rajta. 
 
A játék során később már nem mozgathatod, nem 
módosíthatod a lehelyezett ketreceidet és bővítmé-
nyeidet. A már korábban lehelyezett ketrecek és 
bővítmények sem helyezhetők át, de csere esetén 
eldobhatóak a korábban leírt módon. 
 

 

Ahogy a többi akciómezőt, ezt is csak egy játékos 
foglalhatja el körönként. A kör legvégén, mozgasd az 
ide tett csoportot az emelvény jobb oldalára, lehetővé 
téve az akciómező következő körben történő újbóli 
használatát! Több kör eltelte után az emelvényen 
különböző színű és számú impek lehetnek, ami 
teljesen normális. 
 

Megjegyzés: Ez az akció hosszútávú befektetés. 
Minden körben csak egy állatot adhatsz el az 
emelvényről, így egy nagyobb impcsoportból 
körönként csak 1 imped térhet haza. Ha 
mindenképp te akarod használni ezt az akciót, 
lehet hogy jobban megéri kevesebb impet sok 
arannyal ideküldeni, mint nagyon sok impet. 

 
Példa: Senki nem választotta ezt az első körben. 
Zöld előre készülve egy későbbi körre, elküld 1 
impet ide a 2. körben. A kör végén az impet 
továbbmozgatja az emelvény jobb oldalára. 
 

A 3. körben a Sárga tudja, hogy másoknak is 
fontos ez az akció, ezért egy 2 impből és 2 
aranyból álló csoportot küld az emelvény 
akciómezőre, ami lehetővé teszi, hogy akár már a 
3. és 4. körben is visszakaphassa az impjeit. 
 

A 3. körben az állatok 
eladásakor a Sárga elvesz 
egy sárga impet az 
emelvény bal oldaláról. 
Zöld játékos is elad 
 

egyet, de nem használja az emelvényt. Az 
emelvény bónuszpontját valami sokkal jobb 
lehetőségre tartogatja. Elad egy állatot, de ezért 
nem kap bónuszt, viszont az impje is a táblán 
marad. A Zöld impje mellé a kör végén csatlakozik 
 

Sárga megmaradt impje 
és majd a következő 
körökben felhasználhat-
ják őket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLLATOK 
 

Most minden állatodat ketrecbe kell tenned. Az 
állatoknak nem kötelező ugyanabban a ketrecben 
maradnia, amiben korábban volt. Ha átmozgatsz egy 
állatot, akkor vidd vele a szenvedés jelölőit és 
mutáció jelzőit, de a kakit hagyd a régi ketrecében! 
 

A lépés végén azonban minden állatodnak ketrecben 
kell lennie. Nem tarthatsz két állatot egy ketrecben 
(persze kicserélhetsz két állatot akkor is, ha nincs 
üres ketreced). 
 

Ha kevesebb ketreced van, mint állatod, akkor a 
plusz állatot el kell engedned, távolítsd el a játékból. 
Akkor is szabadon engedhetsz saját állatot, ha 
egyébként van elegendő ketreced. Bárhogyan is, ha 
szabadon engedsz állatot, akkor hírnevet veszítesz. 
(Erről bővebben lásd a következő fejezet végén az 
„állat elvesztése” részt.) 

3. FÁZIS – SZÜKSÉGLETEK 
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SZÜKSÉGLET KÁRTYÁK HÚZÁSA 
 

Minden új ketreced és bővítményed elhelyezted és az 
állataid is a helyükön vannak. Itt az idő a szükséglet 
kártyák húzására! 4 szükséglet kártya már van a 
kezedben: minden színből 1-1. (Több is lehet, ha van 
ezt növelő típusú ereklyéd.) Most minden egyes 
állatod látható színes sávjai alapján kell húznod a 
megfelelő paklikból 1-1 új kártyalapot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Példa: ha neked az 
alábbi két állatod van, 
húzz 1 zöld, 2 sárga és 
2 lila szükséglet kár-
tyát! Pirosat nem kell 
húznod (Kígyócka pi-
ros sávja még nem 
jelent meg.) Így végül 1  
 

piros, 2 zöld, 3 lila, és 3 sárga szükséglet kártya lesz 
a kezedben. 
 

Vigyázz! Miután elkezdesz lapokat húzni, már nem 
változtathatod meg abban a körben, hogy melyik 
állatod melyik ketrecben lakik, ezért alaposan 
gondold át, hová teszed őket! 
 

Megjegyzés: a játékosok a kártyákat önállóan 
húzzák, mindenféle megkötés nélkül, de ha úgy 
akarjátok, megegyezhettek, hogy a kezdőjátékossal 
kezdve óra járása szerint húzzátok fel a lapokat. Ha 
egy pakli elfogy, keverjétek meg a dobó pakliját és 
képezzetek belőle új húzó paklit! Néhány esetben 
fontos lehet, hogy az új pakli előtt, vagy után húzol. 
 

Megjegyzés: Ha a játékosok úgy döntenek, kijelöl-
hetitek egyikőtöket, aki kiosztja a lapokat, de akár 
egyesével is húzhattok a paklikból. Addig egyetlen 
húzott kártyát sem nézhettek meg, amíg nincsenek 
az állataitok a ketreceitekben. 
 
 
SZÜKSÉGLET KÁRTYÁK 
KIJELÖLÉSE AZ ÁLLATOKHOZ 
 

Itt az ideje a legfontosabb állatgondozási 
döntéseknek! Minden állathoz annyi kártyát kell 
hozzárendelni, ahány színes sávja látszódik, ráadásul 
a kártyák színének egyezniük kell az állatok színes 
sávjaival. Rendezd a kiválasztott kártyákat egy 
oszlopba, az állat mellé, egyelőre képpel lefelé! 

 
 

Megjegyzés: néhány kártya alján 
kétféle szimbólum is szerepel. 
Egyelőre nem fontos a jelentése, csak 
a haladó játékban lesz majd rá 
szükség (a kártyákat most még az 1 
szimbólummal felfelé játszd ki). 

 
 
 

Minden szükséglet kártya 1 állati szükségletet határoz 
meg. Ezt a kártya közepén lévő szimbólum mutatja 
meg. Ez csak egy szimbólum, nem a kártya színe. 
 

Úgy kell hozzárendelned a szükségeket, hogy tudd 
teljesíteni. Például nem jó az éhség     , ha nincs éte-
led hozzá, vagy nem jó a dühöngés    , ha az állatnak 
kicsi a ketrece. A következő részben ezeket az 
igényeket részletezzük. 
 

Az igények befolyásolják az állatok viselkedését, ami 
megkönnyíti, vagy megnehezíti majd annak eladását. 
Későbbi körökben az ügyfelek elégedettsége és a 
kiállításokon elért teljesítmény is befolyással lesz a 
szükséglet kártyákra. 
 

Megjegyzés: különösen nehéz, 
hogy előre felkészülj a szük-
ségletek teljesítésére, mert 
nem tudhatod, milyen lapot 
húzol. Bár a kártyákról lehet 
tudni információkat, ez csak 
ötleteket adhat a jövőre. A 
odú táblád áttekintő részének 
közepén találod a szükséglet 
paklikban való előfordulások 
 

számát. Például a lila pakli egyik fele mágikus    , a 
másik felében a szükségletek: 4 dühöngés  , 4  
játék     és 4 betegség      . 
 
Példa: ennek az állatnak van egy 
sárga és egy lila igénye. A lila 
pakliban nincs, a sárgában pedig 
csak 2 éhség kártya van, így kicsi 
az esélye, hogy ételre lesz majd 
szüksége. 
 
 
 
Megjegyzés: a kezedben már van minden színből 1-1 
kártya, valamint az állatokhoz tartozó szükséglet 
kártyák. A kör végén ismét 1-1 kártyád lesz minden 
színből a kezedben. Ezek a lapok biztosítják a 
rugalmasságot számodra. 
 
Példa: tegyük fel, úgy döntesz, hogy nem veszel 
ételt. Ha balszerencséd van és 1 éhség lapot húzol a 
sárga pakliból, tartsd a kezedben és a másik sárga 
szükségletet játszd ki az állatodhoz. Másrészt, ha a 
kör elején már volt a kezedben egy éhség lap, akkor 
érdemes megpróbálnod ételt szerezned arra az 
esetre, ha felhúzol egy másik éhség lapot is. 
 
Megjegyzés: előnyösebb az az állat, aminek több 
különböző színe is van, mert ez megkönnyíti az 
igény-kielégítését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példa: Madárka zöldséget eszik, míg Kígyócka 
húst. Utóbbin van zöld sáv, ezért nagy az esélye, 
hogy éhes lesz. Jó terv, hogy szerzel 2 húst a 2. 
fázisban. Madárka is éhes lehet, de ha mindkét 
sárga kártyád éhség lenne, akkor az egyiket 
Kígyóckának játszod ki, a másikat pedig kézben 
hagyod a következő körödre. 
 

BÁJITALOK 
 

A 2. fázisban, a kórházi látogatás során szerezhetsz 
bájitalt. Amikor kiosztod az állataidhoz a szükségle-
teket, a bájital bármilyen színű szükséglet kártyát 
helyettesít! 
 

Példa: az állatodnak 1 zöld és 1 
sárga kártyát kell kijátszanod. 
Ha van bájitalod, helyettesít-
heted az egyik szükségletet. Ha 
2 bájitalod is van, akkor elég a 
két bájitalt kijátszani és minden 
szükséglet azonnal megoldódik. 
 
 
A bájital hatása tulajdonképpen az, hogy a 
szörnyikéd békésen tentikél, és semmilyen szükség-
lete nem merül fel. Érdemes akkorra tartogatni, 
amikor egyébként vészhelyzet lépne fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Példa: a játékot zöld éhség kártyával kezded. A 2. 
fázisban megszerzel 1 állatot. Valószínű, hogy 
szüksége lesz ételre, de a többi játékos már 
elfoglalta a piac akcióit. Jó megoldásnak tűnik egy 
csoport impet a kórházba küldeni bájitalért. Ha 
húzáskor a másik zöld kártyád is éhség lesz, akkor 
felhasználhatod a bájitalt helyette. Ha pedig nem 
éhséget húzol fel, akkor megtarthatod a bájitalt a 
későbbi, nehezebb időszakokra. 
 
 
GYORSABB JÁTÉKMENET 
 

Állat nélküli játékosok nem húznak, és nem 
játszanak ki szükséglet lapokat. A játék későbbi 
részén a játékosoknak 2, vagy 3 állatot is el kell 
látniuk, és ez sokkal időigényesebb, mint 0, vagy 1 
állat gondozása. Ha kevés állatod van, kérlek, légy 
türelmes, tapintatos, ne siettesd a többieket, 
valószínűleg később fordított helyzet is lesz! Ha 
pedig sok állatod van, akkor kérlek, hozz határozott 
döntéseket! (A játéktábla csodálásával is igen sok 
idő eltelhet, ez is hasznos és kellemes foglalatosság 
várakozás idején.) 
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4. FÁZIS – KIÁLLÍTÁS 
 

Itt az ideje, hogy kiállításra vidd az 
állataidat! 
 

Minden játékosra (a kezdőjátékossal 
kezdve) egyszer rákerül a sor ebben a 
fázisban. Ekkor a játékos az összes 
állatához lehelyezett kártyáját felfor-
dítja, végrehajtja azokat és az adott 
kör kiállításáért pontokat kap (kivéve 
az első körben). 
 

Miután minden játékosra rákerült a sor, a 
kiállításokért kapott pontokat átváltjátok dicsőség- 
pontokra. 
 

 
SZÜKSÉGLETEK ÉRTÉKELÉSE 
 

Amikor te következel, a 
fordulód elején fordítsd 
fel az állataid általad 
meghatározott szükség-
leteit. Az odú táblád 
áttekintőjének jobb felső 
sarkában megtalálod, 
hogy a különböző szük-
séglet szimbólumok mi-
lyen következményeket 
rejtenek. A szükséglete- 
 

ket az áttekintőn látható sorrendben kell 
végrehajtani. Néha ez fontos lehet. 
 

ÉHSÉG SZÜKSÉGLET 
 

Minden egyes kijátszott étel szükséglet 
kártya után be kell adnod 1-1 ételt a 
 

raktáradból, különben az állatod szenvedés 
jelölő(ke)t kap! Az ételt annak megfelelően kell 
adnod, hogy milyen típusú az állatod: 

 

A növényevők zöldséget esznek (zöld 
jelölő). 
 
A húsevők húst esznek (piros jelölő). 
 
A mindenevőknek mindegy mit esznek 
(bármilyen kombinációban zöld és 
piros jelölő). 

 

Minden egyes étel szükséglet után, amit nem tudsz 
kielégíteni, 1 szenvedés jelölőt kell adnod az 
állatnak, ami nagyon nem jó! Ezek a játék végéig az 
állatnál maradnak. Ha pedig ilyen állatot adsz el, 
kevesebb dicsőségpontot kapsz érte. Ráadásul 
néhány kiállítás során is pontokat veszíthetsz 
miatta. 
 

Figyelem! Ha az állat szenvedés 
jelölői elérik, vagy meghalad- 
 

ják az állat nagyságát (a látható sávok száma), 
akkor az állat elpusztul! (Erről lásd a fejezet végén 
az „állat elvesztése” bekezdést!) Hát igen, ha nem 
tudod kielégíteni az állatkád szükségleteit, akkor 
bizony elpusztul. Az elpusztult állatokat távolítsátok 
el a játékból. Ezek miatt azonban dicsőségpontokat 
is veszítesz. Ráadásul még bűntudatod is lesz. 
 

Ha az állatod vegetáriánus és a 
ketrecén van ilyen szimbólum, akkor 1 
ételt automatikusan megkap. Azaz így 
 

eggyel kevesebb ételt kell beadnod. Ha egynél több 
ételre van szüksége, azt azonban be kell adnod. 
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Ha az állatod húsevő, vagy nincs étel szükséglete, 
akkor az ikonnak nincs jelentősége. 
 

Ez a szimbólum hasonlóan működik: a 
húsevő állatoknak eggyel kevesebb ételt 
kell beadni. Ha növényevő, akkor nincs 
hatása. 
Megjegyzés: ha 2 ilyen szimbólummal is 
rendelkezel (pl. ketrec + bővítmény), akkor 2 étel 
szükségletet semlegesít. Ám ha a 2 ikon külön-
böző, akkor az a mindenevőknek 2, hús- és 
növényevőknek 1-1 étel szükségletet semlegesít. 

 

KAKI SZÜKSÉGLET 
 

Az állatod e szükségletét önmaga hajtja 
végre, neked csak minden kaki szükséglet 
után bele kell tenned a ketrecébe 1-1 kaki 
jelölőt. 

Ha van az állathoz tartozó ilyen 
szimbólumod, akkor eggyel kevesebb 
kakit kell a ketrecbe tenned. Ilyenkor is 
 

kakil az állatkád, de a ketrec ezt elnyeli. Ha több 
ilyen bónusz is tartozik az állatodhoz, akkor annyival 
kevesebb kakit kell a ketrecébe raknod. Ha az 
állatodnak nincs kaki szükséglete, akkor a bónusznak 
nincs hatása (régebbi kakikat nem tud elnyelni). 
 

Megjegyzés: a kakinak nincs azonnali hatása. 
Eladhatod, vagy átmozgathatod az állatot másik 
ketrecbe és az impjeiddel akár ki is takaríthatod. 
Viszont kiállításokon pontokat lehet vele veszíteni. 
És ne feledd, hogy ha sok kaki van a ketrecében, 
akkor sokkal könnyebben válik majd beteggé! 

 

JÁTÉK SZÜKSÉGLET 
 

Minden ilyen szükségkártya után 1-1 imp 
dolgozót kell küldened az állathoz, hogy 
szórakoztassa és játsszon vele, különben 
szenvedés jelölő(ke)t kap, mivel unat- 
 

kozik. A szenvedés jelölők ugyanúgy működnek, mint 
ahogy az éhségnél. Azaz az unalomtól is meghalhat 
az állatkád. 
 

A szükséglet kielégítésére az odú tábládon lévő impet 
kell használnod. Az impek a városból még nem tértek 
haza, ezért csak a még elérhető impeket használ-
hatod erre a célra, akik otthon maradtak. 
 

A jó hír az, hogy 1 imp 2 állatot is szórakoztathat: 
amikor játszani küldöd az impedet, akkor az állatok 
ketrecei közötti 4 sáv valamelyikére kell letenned. 1 
imp a sáv mindkét oldalán lévő állattal képes 
egyszerre játszani. (Ha nincs szabad imped, akkor 
nem tartod fontosnak, hogy az állatkáiddal játssz.) 
 

1 imp nem tud ugyanazzal az állattal kétszer is 
játszani, de több impet is küldhetsz, hogy minden 
játék igényét kielégítsd. Mielőtt megkérdeznéd: nem, 
nem lehetséges impet a ketrecek közé középre tenni, 
hogy akár 4 állattal is játsszon egyszerre. Egy imp 
maximum 2 állattal tud csak játszani egyszer. 
 

Ha ilyen szimbólumú ketreced, bővít-
ményed van, akkor a ketrecben játszótér 
is van, ami 1 játék szükségletet auto-
matikusan semlegesít. Több ilyen szimbó-
lum több játék szükségletet semlegesít. 

Példa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2. fázisban Piros 2 
állatot és 1 játszóteres 
ketrecet vásárolt. Tudja, 
hogy ez 1 játék szükség-
letet semlegesít, de a 
kártyáit is megfigyelve, 
úgy dönt, hogy 1 impet 
otthon tart és nem küldi 
el a városba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 3. fázisban, ezeket a kártyákat húzza. Nincs arra 
lehetősége, hogy 1 állathoz csak 1 játék szükségle-
tet tegyen, ezért így dönt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az imp mindkét állatnál kielégít 1-1 játszást. 
Madárka kétszer játszana, a másikat semlegesíti a 
ketrece. Piros játékos tudta, hogyha a kaki helyett 
a játék sárga kártyát a másik állathoz is kijátssza, 
akkor szüksége lesz egy újabb impre, de ha már 
így alakult, akkor az 1 imppel mindkét állatánál 
tud majd játszani. 
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DÜHÖNGÉS SZÜKSÉGLET 
 

Amikor az állatod dühöngeni kezd, akkor 
szabadjára engedi minden erejét. Ne 
aggódj, megfelelő gondozója vagy! De 
azért már aggódhatsz, hogyan nyugtatod 
meg! Add össze az összes düh szükséglet 
kártyát, amit az állathoz kijátszottál és 
hasonlítsd össze a ketrece erejével - ezt a 
ketrec bal felső sarkában lévő nagy piros 
szám jelzi. Az ilyen jelű    bővítmény 
eggyel megnöveli a ketrece erejét.  
 

Ha az állat összes dühe kisebb, vagy egyenlő, mint a 
ketrece ereje, semmi nem történik. De, ha az állat 
dühe nagyobb, mint a ketrece ereje, akkor az állat 
megszökhet… 
 

Ilyenkor két lehetőség van. Ha van elegendő imped az 
odú tábládon, megpróbálhatod elkapni az állatot. 
Ehhez annyi impre lesz szükséged, amennyivel 
nagyobb az állat dühöngése a ketrec erejénél (a 
szükséges impek számát semmi nem csökkentheti). 
 

Az állathoz küldött impek egyenesen a központi tábla 
kórházába kerülnek, de az állatod legalább nem 
szökik meg. Az impek addig a táblán maradnak, amíg 
majd valakit értük nem küldesz. (Az impek gyorsan 
gyógyulnak, de annak örülnek igazán, ha valaki 
meglátogatja őket és értékeli sebeiket.) 
 

Ha ehhez nincs elég imped az odú tábládon, vagy 
nem akarod, hogy megsérüljenek, az állatod elszökik. 
Az állat mellett pedig dicsőségpontokat is veszítesz. 
(Lásd az „állat elvesztése” bekezdés a fejezet végén!) 
 
MÁGIKUS SZÜKSÉGLET 
 

Mivel az állat a mágia szülötte, ezért 
szüksége van varázslatra is. Ugyanúgy 
működik ez, ahogy a düh, kivéve, hogy 
ehhez a ketrec mágikus védelme kell. Add 
össze az összes mágia szükségletkártyát, 
amit az állathoz kijátszottál és hasonlítsd 
össze a ketrece védelmével - ezt a ketrec 
jobb felső sarkában lévő nagy lila szám 
jelzi. Az   ilyen jelű bővítmény eggyel 
 

megnöveli a ketrece védelmét. Ha az állat összes 
mágia szükséglete kisebb, vagy egyenlő, mint a 
ketrece védelme, semmi nem történik. De, ha az állat 
mágiaigénye nagyobb, akkor az állat mutálódik. 
Tegyél 1 mutáció jelzőt az állatra minden nem 
teljesített mágiaigény után Ezt nem tudja csökkenteni 
ketrec, vagy bővítmény. 
 

A mutáció jelző az 
állaton kinőtt új test-
részt mutatja, új szemek, 
csápok, stb. A két oldala 
 

között csak grafikai különbség van. Ha az állatkán 1 
mutáció jelző van, az még nem olyan nagy gond, 
legfeljebb néha büntetéspontot kapsz érte. 
 

Viszont ha az állatra egy második 
mutáció is felkerül, akkor eltűnik egy  
 

másik dimenzióban. Elveszíted az állatot, és vele 
néhány dicsőségpontot. (Lásd az „állat elvesztése” 
bekezdést a fejezet végén!) Egy olyanra helyre került, 
ahol a teremtményeknek pontosan két szemük van és 
nincsenek csápjaik… hmm, érdekes. Ez tulajdon-
képpen ugyanolyan, mintha meghalt volna, de így 
nem érzel bűntudatot! Hiszen bármikor megeshet, 
hogy egy szép napon ektoplazmával borított 
képeslapot kapsz tőle a másik dimenzióból, amiben 
közli, hogy biztonságban van, és igen jól érzi magát. 

 

BETEGSÉG SZÜKSÉGLET 
 

Ez a szükséglet igen komoly, hiszen beteg 
lehet tőle az állatod. A betegség ellenállása 
az adott körben kijátszott betegségektől és 
a ketrec higiéniájától függ. 
 

Az állatok csak ilyen szükségkártya hatására 
betegedhetnek meg! Mindegy, mennyi kaki van a 
ketrecben, önmagától sosem lesz beteg az állat. De 
nézzük, mire kell vigyázni! 
 

Ha legalább 1 betegség szükségletet kijátszottál, akkor 
add össze a most kijátszott betegségek és a 
ketrecben lévő kakik számát. Ha ez összes 2, vagy 
kevesebb, akkor semmi nem történik. Így egy tiszta 
ketrecben lévő állathoz akár két betegséget is kijátsz-
hatsz. Ha egy kaki már van ott, akkor 1 ilyen kártyát 
játszhatsz ki. Ha a ketrecében már legalább 2 kaki 
van, akkor kerüld az ilyen kártyák kijátszását! 
 

Figyelem! A kaki szükségleteket   a betegség 
szükségletek előtt kell végrehajtani. Gondolj erre, 
amikor ilyen kártyákat játszol ki! De egy tiszta 
ketrecben lévő állathoz egy kör alatt akár 1 kaki és 1 
betegség kártya is gond nélkül kijátszható. Ha a 
betegség kártyák és a ketrecben lévő kaki számának 
összege nagyobb, mint 2, tegyél az állathoz egy 
szenvedés jelölőt, hiszen megbetegedett. Ráadásul 
még annyiszor 1 szenvedés jelölőt tégy oda, 
amennyivel nagyobb számot kaptál, mint kettő. Így 
ha az összeg 2, akkor 0; ha az összeg 3, akkor 1, ha 
az összeg 4, akkor pedig 2 szenvedés jelölőt kell 
kapnia az állatnak, és így tovább. 
 

Figyelem! Az állat ketrecében sok kakit tartani 
nagyon rizikós. Sokáig nincs tőle semmi baja, észre 
sem veszi a sok kakit, de elég egyszer betegség 
szükségletet kapnia és máris megvan a baj. 
 

BÁJITALOK 
 

A bájitaltól szépen elalszanak az állatok. Ha 
aktivisták zaklatnak, hogy gyógyszerezed az 
 

állatot, akkor mutasd meg nekik a szabály e pontjait, 
és meglátják, hogy a többi kártya még durvább. 
Amikor szükségletként ezt értékelitek, az állat nem 
csinál majd semmit. Ehelyett neked kell csinálni 
valamit a kártyáiddal: a bájital bármelyik színt 
jelképezi, amit most neked ki kellene játszanod, így 
eggyel több lap marad a kezedben! Minden bájital 
után, amit ebben a körben kijátszottál, dobj el egy 
kártyát abban a színben, amit helyettesített! Ahhoz, 
hogy 1-1 színből több kártyád legyen, az egyetlen 
lehetőség könyv-ereklyék szerzése. 
 

GYORSABB JÁTÉK 
 

Néhány játékosnak könnyebb lehet, ha a szükséglet 
kártyáik kijátszásakor az elérhető impjeiket a 
ketrecekhez (játék), vagy a ketrecekbe (állat elkapása) 
helyezhetik a tervezéskor. Akár az ételeket, jelölőket 
is ki lehet osztani a szükségletek alapján az 
állatoknak, amíg a többiekre vársz. Azonban a 
kiállítások miatt néha fontos lehet, hogy inkább várj, 
és ne fedd fel a terveidet, amíg nem érkezik el a 
következő szakasz. 

 

KIÁLLÍTÁS PONTOZÁSA 
 

Az első kör után minden körben lesz kiállítás, 
ahogy a haladás is mutatja. Amikor rád kerül a sor, 
hogy ellásd állataidat, akkor ezek után számold 
meg, hogy hány pontot érsz el az adott kiállítással! 
Ezt a pontszámot a kiállítás sávon, a sátraktól 
indulva kell lelépni, és a játékosok az itt elfoglalt 
helyük alapján fognak dicsőségpontokat szerezni a 
kiállítás végén. 
 
 
 
 
 
 
KIÁLLÍTÁS LAPKA 
 

 A bal felső sarokban 
látható, hogy csak egyetlen, 
vagy az összes állatodat kell 
értékelned. 

 

 A világos keretben lévő 
jelek mutatják meg, hogy a 
kiállítás során mire kapsz 
plusz pontokat. 

 

 A sötét keretben lévő jelek mutatják meg, hogy a 
kiállítás során mire kapsz negatív pontokat. 

 

 Az alsó sorban az ételmennyiség van, amit a kör 
elején a táblára kellett helyezned. Ennek nincs 
jelentősége már a kiállításoknál. 

 

A függelékben minden kiállítás lapkát részletezünk. 
Az általános szabályok: 
 
EGY ÁLLATOS KIÁLLÍTÁS 
 

Ha a kiállítás ilyen típusú, akkor válaszd ki az 
egyik állatod, amit pontozni akarsz! 

 

Az aréna egyszerű kiállítás: 
minden kijátszott düh szük-
séglet + 2, minden betegség - 1 
pont. Amikor egy állatot 
pontozol, akkor csak azokat a 
szükségleteket kell figyelembe 
venned, amit az adott állathoz 
játszottál ki. Korábbi szükség-
letek nem számítanak. 
 

Példa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez az állat kap 2×2 és -1, azaz összesen +3 pontot 
az aréna kiállítás lapka alapján. Mivel az állataid 
közül ez éri el a legtöbb pontot, ezt küldöd a 
kiállításra. A talpnyaló figurád 3 mezővel előrébb 
mozgatod. 
 

Figyelem: Több kiállítás nem az adott körben 
kijátszott szükséglet kártyák, hanem az állaton lévő 
mutációk    , szenvedés jelölők    , vagy ketrecben 
lévő kaki jelölők      után adnak negatív pontokat. 
 
 13 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
 

 
TELJES KIÁLLÍTÁS 
 

Ha a kiállítás ilyen típusú, akkor az egész 
állattartó tábládat értékelni kell. A 
pontozásnál az összes most kijátszott 
szükségletkártya, mutáció és szenvedés 
jelölő számít. Ha ilyen kiállításon fontos a 
 

kaki jelölő, akkor az összes kakit meg kell számolnod, 
függetlenül attól, hogy van-e a ketrecben állat, vagy 
sem! 
 

Példa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piros előkészül a gyereknapra. Két játékos állatot 
szerzett és otthon hagyott gondozásukra 1 impet. 
Sajnos azonban túl sok mágia lapot      húzott, 
ezért Madárka mutálódott, Kígyócka pedig bekakilt. 
A kiállításra kapott pontja: 3 × 2 – 1 – 2 = 3. Piros 
így a talpnyalóját 3 mezővel előrébb mozgatja a 
kiállítás pontozón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végre itt az idő az üzletkötésekre!  
 

 Állat eladása. Ó, meg kell várnod 
a 3. kört az első vásárló megérke-
zéséig! Addig ugord át ezt a 
lépést az első két körben! De 
ezeket mindig meg kell tenned: 
 

 dobd el a kijátszott szükséglet 
kártyákat és 
 

 használd a még elérhető impjei-
det! 
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KIÁLLÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 

Miután mindenki kész a kiállítással, a játékosok 
talpnyalói megmutatják, ki hány pontot ért el. Ne 
feledjétek, hogy az a játékos, aki az önkéntesség 
akciómezőt választotta, kap 2 bónusz kiállítás pontot. 
 

Ha a kiállításpontod kisebb, vagy egyenlő, mint 0, 
akkor hagyd a figurád a nullás mezőn! Ebből a 
kiállításból kimaradtál… 
 

Ezek az impek megmutatják, 
hogy mennyi dicsőségpontot 
kapsz a kiállításért. Az a 
játékos, aki a legtöbb kiállítás 
pontot szerezte, 8 dicsőség- 
 

pontot kap, a második legtöbb pontot elért játékos 
hatot, a harmadik négyet, a 4. játékos pedig kettőt. 
De az a játékos, akinek a figurája a nullás mezőn áll, 
egyáltalán nem kap dicsőségpontot. (Így például, ha 
két játékos figurája is a nullás mezőn van, akkor a 
legtöbb pontot elérő 8, a második 6 dicsőségpontot 
kap, míg a másik két játékos nullát.) 
 

Ha két vagy több játékos között döntetlen alakul ki, 
akkor mindketten megkapják a helyezésük alapján 
járó pontszámot, de előtte kivonnak belőle egyet, 
kettőt, vagy hármat. Lásd a példát! 
 
Példa: 
 
 
 
 
 
 
Piros és Sárga 8-1, azaz 7-7 pontot kapnak az első 
helyért. Kék így a harmadik, amiért 4 pontot kap. 
Zöld nem lépett el a 0. mezőről, ezért ő nem kap 
dicsőségpontot. 

 
Példa: 
 
 
 
 
 
Kék 8 dicsőségpontot kap az első helyért. Sárga, 
Piros és Zöld 4-4 pontot kap. (A második helyért 6 
pont járna, de ebből kivonunk kettőt, mivel még két 
másik játékos is ezen a mezőn áll.) 

 
Mindenki, aki legalább 1 kiállításpontot elér, kap 
legalább 1 dicsőségpontot. Amint a játékosok 
 
 
 
 
 
 
ÁLLAT ELADÁSA 
 

A 3. kör kezdetétől minden körben új vásárló érkezik, 
hogy állatokat vegyen (az utolsó körben kettő). Már 
előre láthatod, hogy milyen állatokat keres, így előre 
lehet tervezni. A vásárló játékosonként maximum 1 
állatot fog megvenni, ha a játékosok akarnak eladni. 
A játékosok sorban eladják 1-1 állatukat, a kezdőjáté-
kostól kezdve, az óramutató járása szerint haladva. 
Ha nem akarsz állatot eladni, akkor nem kell eladnod. 
Minden állatnak legalább négyes nagyságúnak kell 
lennie. A kisebb állatok túl fiatalok a vásárlók 
számára. Ezt az állatokon kis ikon is jelzi     , 
mutatva, hogy még nem eladható. 

 
megkapják a dicsőségpontokat, dobd el a haladás 
tábláról az aktuális kiállítás lapkát, így jelezve, hogy a 
kiállítás véget ért. 
 

2 vagy 3 játékos esetén is minden 
ugyanúgy működik. A megkapható  
 

dicsőség pontszámok viszont változnak, a táblán 
feltüntetett módon. 

 
 
 
 
 

 3 játékos 2 játékos 
 
 
 

ÁLLAT ELVESZTÉSE 
 

Így veszíthetsz el állatot: 
 

 A 3. fázis első lépésekor elveszítheted az állatodat, 
 ha nincs hozzá ketreced. 
 

 Ha az állat szenvedés jelölői 
 elérik, vagy túllépik az állat 
 

 méretét (látható sávjai száma), elveszíted, függet- 
 lenül attól, hogy betegség, unalom, vagy éhség 
 miatt kapta azokat. 
 

 Ha a düh szükségkár- 
 

 tyák száma nagyobb, mint a ketrec mérete, 
 elveszíted az állatot, hacsak nem küldesz annyi 
 elérhető impet a kórházba, hogy kiegyenlítsd a 
 különbséget. 
 

 Ha az állatnak 2 vagy több mutá- 
 ciója van, elveszíted. 
 

Bárhogyan is, az eredmény ugyanaz: távolítsd el az 
állatot a játékból és tedd vissza a mutáció jelzőket és 
szenvedés jelölőket a közös készletbe! Dobj el 
minden hozzá kijátszott szükséglet és bájital kártyát! 
(Ezek nem adódnak hozzá a kiállításhoz!) Viszont 
minden kakit hagyj az elvesztett állat ketrecében, 
természetesen. 
 

Továbbá, veszítesz 1 dicsőség-
pontot az eddig szerzett 
 

pontjaid alapján, 10 pontonként egyet. (Nem veszítesz 
pontot, ha még nincs 10 pontod. 1 pontot veszítesz, 
ha 10-19 pontod van, stb.) Mindaddig, amíg 
ismeretlen a boltod, nem foglalkoznak azzal, mit 
teszel, de ha híresebb vagy, akkor rosszabb lesz ettől 
a megítélésed, függetlenül attól, hogyan vesztetted el 
az állatod. Még akkor is, ha te tudod, hogy szabadab-
ban él egy másik dimenzióban, a közvélemény úgy 
hiszi, hogy fogtad és elástad a hátsó kertben. 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: Amikor veszel egy állatot, az 2-es, 
vagy 3-as méretű. Kiállításra viheted, de eladni 
csak később tudod. 
 

VÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK 
 

A vásárlóknál kapott pontok 
hasonlók a kiállítás pontozásá-
hoz. A világos keretben látható 
milyen állatot akar, a sötét 
keretben pedig, hogy milyen 
állatot nem akar venni. A 
szimbólumok az adott körben 
kijátszott kártyák és az állat  
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(mindegy mikor szerzett) mutáció és szenvedés 
jelölőire vonatkoznak. 
 

A szimbólumoktól függően számold ki az állat 
eladásáért járó pontszámot! Ezt át kell váltani 
dicsőség pontszámba, amit a következő szakasz 
részletez. 
 
Megjegyzés: a ketrecben lévő kakik sosem 
pontozódnak eladáskor. A vásárló az állatot, nem a 
ketrecet veszi meg. A vásárló     kaki jeleinél csak 
az adott körben kijátszott szükséglet kártyák 
számítanak, a ketrecben lévők nem. 

 
Csak akkor adhatsz el állatot vásárlónak, ha tetszik 
neki! Ha az eladásért kapott pontszám nem nagyobb, 
mint nulla, akkor nem adhatod el az állatot! 
 

 
 

Példa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A következő pontokat kapja: 4 pont a 2     , 1 pont 
az 1     , –1 pont a    , –1 pont a     . Összesen: 3. 
Az Alvilági Lánynak tetszik az állat és megveszi azt. 
 
Megjegyzés: Minden vevő egyetért valamiben: a 
szenvedés jelölőket nem szeretik! 
 

A legtöbb vásárló nem 
határozza meg a szükségletek 
színeit, csak a szükséglet 
típusát. Ez a két szivárvány- 
 

színű jel arra vonatkozik, hogy minden színből csak 
egy-egy kártyáért jár pont az eladáskor. 
 

Példa: 

 
 
Farmer Troll különbözőket keres: 2 színben van 
kaki    : 6 pont! Csak az egyik zöld kaki számít. 
További +1 jár ezért      és -2 ezért     . 
Így összesen 5 pontot kap. 
 
 

Amikor eladsz egy állatot, az így kapott pontot 
átváltod dicsőségpontra. Ez az átváltás a vásárló 
boldogságától függ, így az is, mennyi dicsőséget 
szerzel. Ez pedig attól függ, hogy az állatot a 
feketepiacon, vagy a nyilvános emelvényen adod el. 
 

ELADÁS A FEKETE PIACON 
 

Az imp az emelvény mögött 
mutatja, hogy ha nem az emelvény-
ről adsz el, akkor a pontszámod 
kétszereződik. Ehhez csak add el az 
állatod és távolítsd el a játékból. Az 
eladási pontszámod szorozd meg 
 

2-vel, hogy megkapd a dicsőség pontszámodat! Ezen 
kívül néhány aranyat is kapsz, ahogy az lentebb 
olvasható. 
 

ELADÁS AZ EMELVÉNYEN 
 

Előnyösebb, ha a nyilvános 
emelvényről adsz el állatod. Ezen a 
módon ugyanis sokkal boldogabb 
lesz az állatod és a vásárló is. Ez a 
módja, hogy több dicsőséget 
szerezz. 
 

A bevásárlás fázis során lehetőséged volt impeket 
küldeni az emelvényre. Az innen történő eladáshoz 
legalább 1 impednek kell lennie a központi tábla 
emelvényén. (Ha még csak az akciómezőn van az 
imp, az is ugyanúgy számít, mintha az emelvényen 
lenne.) Az innen történő eladáskor távolítsd el a 
játékból az állatot és mozgasd egy impedet az 
emelvényről az eladott állat üres ketrecébe! (Nem 
teheted még az odú tábládra, mert itt csak az lehet, 
ami ebben a körben még nem volt használva.) Az 
eladásért kapott pontszámodat ez esetben szorozd 
meg hárommal, hogy megkapd a dicsőség 
pontszámodat. Ezenkívül néhány aranyat is kapsz, 
ahogy az lentebb olvasható. 
 

ARANY MEGKAPÁSA 
 

Annyi aranyat kapsz, amennyit az állaton 
látsz, a sávja jobb oldalán. Ez az érték az 
állat méretétől függ. Ha nem látsz az 
 

állaton még aranyat, azaz négyesnél kisebb méretű, 
nem adhatod el! A kapott arany független attól, hol 
adtad el, annak értéke nem szorzódik be semmivel. 
 
Megjegyzés: a húsevő állatokat nehezebb nevelni, 
ezért őket drágábban lehet eladni. Mindenevő 
állatot könnyebb nevelni, ezért értük kevesebb 
aranyat fogsz kapni. 
 

Ha az állatnak van mutáció jelölője, 
akkor 2 arannyal kevesebbet kapsz. Ez 
a törvény. Nem engedhetik, hogy teljes 
áron add el őket. 

 

Az impek nem értenek ehhez… Ha az állatért 2-t 
kapnál, akkor 2 arany lejön a mutáció miatt, így 0 
aranyat kapsz. Ha 1-et kapnál, még 1 aranyat fizetned 
is kell, hogy eladhasd. (Ha nem tudod kifizetni, nem 
adhatod el!) 
 

Megjegyzés: nem létezik 2-szer mutálódott állat. Az 
ilyen a 3. fázisban másik dimenzióba került, így a 
maximum büntetés ezért -2 arany. 

 
EGYÉB TUDNIVALÓK A VÁSÁRLÓKRÓL 
 

Ha mindenki megkapta a lehetőséget, hogy eladjon 
egy állatot, távolítsd el a vásárlót a játékból. Az 
utolsó körben 2 vásárló van, így mindkettőnek 1-1 
állatot lehet eladni. 
 

Viszont az utolsó körben csak az egyik állatot szabad 
az emelvényről eladni! Ha két állatot is eladsz, akkor 
az egyiket kötelező a feketepiacon eladni! 
 
 
 

Vásárló-puzzle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Alvilági Lány és az Alvilági Úrnő megvásárolná 
1-1 állatodat a játék utolsó körében. 2 imped van 
az emelvényen. Hogyan adod el az állataidat, hogy 
a legtöbb dicsőségpontot kapd? Hány pontot és 
aranyat szerezhetsz? 
 

Próbáld megoldani a feladványt, mielőtt megnézed 
az alábbi megoldást! Ha jó a megfejtésed, akkor 
tökéletesen érted a vásárlók működését. 
 
 
 
 
Megoldás: Kígyócka 3 pontot szerezne az Alvilági 
Lánynál (aki túl agresszívnak találná) és 2 pontot az 
Úrnőnél (aki nem örül az ebben a körben kijátszott 
kakinak). Madárka 4 pontot kapna az Alvilági Lánynál 
és 3 pontot az Úrnőnél. (Egyikük sem szereti a 
szenvedés jelölőt.) Így a két állatot vagy 3 és 3, vagy 4 
és 2 pontért tudnád eladni. Mégsem mindegy, hogy 
kinek melyiket adod el. Csak 1 imppel adhatsz el az 
emelvényről (hiába van ott 2 imped is). A legjobb 
választás, ha Madárkát a Lánynak adod el az 
emelvényről (12 dicsőségpontért) és Kígyócskát az 
Úrnőnek a feketepiacon (4 dicsőségpontért). Így 
összesen 16 pontot tudsz szerezni. 
 

Mennyi aranyat kapsz? Négyet. Mindkettő 3-3-at ér, de 
Madárkának van mutáció jelölője, ezért érte csak egyet 
kapsz. 
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SZÜKSÉGLET KÁRTYÁK 
ELDOBÁSA 
 

Minden fordulóban (még akkor is, ha nem volt 
kiállítás, vagy vásárló) el kell dobnotok egyszerre a 
kijátszott szükséglet kártyáitokat! Ezek a saját 
színükhöz tartozó dobó paklikba kerülnek. Az 
elhasznált bájitalokat tegyétek vissza a központi 
táblára! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebben a fázisban három dolog történik: 
 

 Az állataid nőnek. 
 

 Az ételeid veszítenek frissességükből. 
 

 Az impjeid hazatérnek. 
 

Ez mind csak amolyan könyvelési tétel, 
nincs ugyanis döntési lehetőséged ebben 
 

a fázisban. Mindenki magának végezze el ezeket! 
Ajánljuk a lépések sorrendjének betartását, hogy 
semmit ne felejtsetek el! 
 

ÁLLATOK NÖVEKEDÉSE 
 
 
 
 
Az állat sávjának jobb oldalán látható 1, vagy 2 nyíl, 
ami megmutatja, hogy adott körben mennyivel nő 
meg az állat és mennyivel kell továbbforgatni a 
színes sávokat tartalmazó alsó lapkáját. Az állatok 
legnagyobb mérete maximum 7 lehet, ezután már 
nem nőnek tovább. 
 
 
 
 
 
Új kör kezdéséhez mozgassátok a haladás táblán 
lévő jelölőt eggyel jobbra és határozzátok meg, ki 
lesz a kezdőjátékos! 
 

 
A legtöbb jel alatt egy nyíl 
található, ami jelzi, hogy az 
óramutató járása szerint kell 
továbbadni a kezdőjátékos jelölőt. 
 
 
Az utolsó kör előtt a kezdőjátékos 
jelölőt annak kell átadni, akinek a 
legkevesebb dicsőségpontja van. 
Ha ez az érték döntetlen, add át 
közülük az óramutató járása 
szerint következő játékosnak a 
kezdőjátékos jelölőt. 

 
2 vagy 3 fős játékban minden körben 
csak adjátok tovább a kezdőjátékos 
 

jelölőt. Mivel 6 kör lesz, így mindenki ugyan-
annyiszor lesz kezdőjátékos. 
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FEL NEM HASZNÁLT IMPEK 
 

A vásárlás, az állatok elkapása, a szörnyikékkel való 
játék után is előfordulhat, hogy marad még imped 
az odú tábládon. Mondd nekik, hogy ne essenek 
kétségbe! Minden imp fog még munkát kapni 
ebben a körben: ketrecet takarít, aranyat szerez. 
 

Ketrectakarításhoz tegyél egy még elérhető impet 
az egyik piszkos ketrecedbe! Minden egyes imp, akit 
takarítani küldesz, 2 kakit is kitakaríthat egy üres 
ketrecből. A 2 kakit csak ugyanabból a ketrecből 
veheti el, 2 különbözőből nem. Az így kitakarított 
kakikat tedd vissza a játéktér melletti kakikhoz. 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: kettes és hármas nagyságú állatok 
kettővel; a négyes vagy nagyobb állatok eggyel 
nőnek tovább. (Emlékezz, hogy a körök elején egy 
kettes méretű állat csak eggyel nő meg! Ez 
érthető, hisz az állatboltban jobban vigyáznak rá, 
így nem tud olyan gyorsan nőni.) 
Megjegyzés: az utolsó körben átugorhatod ezt a 
fázist, mert az állataid mérete nem számít a végső 
pontozásnál. 
 

ÉTELROMLÁS 
 

Minden ételed told 
tovább egy mezővel 
jobbra a raktáradba! 
Ha eléri bármely az x-
szel jelzett mezőt, 
akkor annak a körnek 
 

a végén megromlik. Tedd vissza a központi tábla 
készletébe, a raktárad legutolsó helyére csúszó étel 
ugyanis megrohadt. (Ezeket egyébként ki kellene 
dobni, de mivel úgy néznek ki, mint a friss ételek, 
nyugodtan tedd vissza a közös készletbe!) Azaz egy 
étel 2 (hús), vagy 3 (zöldség) körig tartható meg. 
 
 
 
 
 
 

Az utolsó kör végén itt az idő a 
végső pontozásra! 

 

 
 

Nem takaríthatsz olyan ketrecben, ahol tartózkodik 
állat, és ebben a fázisban az állataidat sem 
mozgathatod át! Miután minden lehetséges kakit 
eltakarítottál, minden, még fel nem használt imped 
után kapsz 1-1 aranyat. Ezek az impek kisebb 
munkákat végeznek el a pénzért a városban: jelek 
felállítása, akciómezők festése, karámok füvének 
lekaszálása. (Persze ez csak kifogás, valójában a 
kazamatába mentek aranyat ásni.) Láthatod, hogy 
nem nagy baj az, ha néhány imp otthon marad a 2. 
fázisban. Jól jönnek az állatok gondozásakor és az 
arany is igen jól fog jönni a következő kör elején, 
hogy nagyobb csoportokat alkothass és küldhess az 
akciómezőkre. 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A hús gyorsabban megromlik, mint a 
zöldség. Amikor húst szerzel, ne felejtsd el, hogy 
gyorsan fel is kell használnod, különben elveszíted! 
 

Megjegyzés: Az utolsó körben is végezzétek el ezt 
a lépést, mert a végső pontozásnál számít, hány 
ételed maradt! 

 
HAZATÉRNEK AZ IMPJEID 
 

Most végre az impjeid hazatérhetnek: 
 

 Az állattartó tábládról minden impet tegyél az odú 
tábládra. 

 Minden impedet tedd vissza az odú tábládra a 
központi tábla akciómezőiről, kivéve az 
emelvényen lévő impjeidet. 

 Ha van imped az emelvény akciómezőn, azt 
mozgasd tovább az emelvény jobb oldalára. 

 A kórházban és emelvényen lévő impjeid a 
központi táblán maradnak! 

 

A kiállítás pontszámlálóról a talpnyalóitokat toljátok 
vissza a 0. mezőre! 
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 A JÁTÉK VÉGE 

 
 

VÉGSÔ PONTOZÁS 
 

A végső pontozásnál 2 kiállítást tartotok: az egyik az 
üzleti érzékedet, a másik az állattartó tábládat 
pontozza. 
 

Ez a 2 kiállítás pontozása ugyanúgy zajlik, mint az 
eddigieké. Mindenki megszámolja a pontjait, és 
ennyivel előrébb mozgatja figuráját a kiállítás 
pontozó sávon és ez alapján dicsőségpontokat kap. 
Ezen 2 kiállításnál azonban már senkinek nincs 2 
mezőnyi előnye a többiekkel szemben. Szokásosan, 
aki nem ér el legalább 1 pontot, nem kap dicsőség- 
pontot sem. Sőt, egy különbség is van az eddigiekhez 
képest: ha a kiállítás pontszámod negatív, veszítesz 
annyiszor 1 dicsőségpontot, ahány ponttal 0 alá 
kerültél! 
 
ÜZLETI ÉRZÉK KIÁLLÍTÁS 
 

1 pontot kapsz minden 
raktáradban lévő étel és ereklye 
után. 1 pontot kapsz minden 
kezedben lévő bájital kártya 
után. ½ pontot kapsz minden 
raktáradban lévő arany után. Ne 
kerekítsd a kapott pontszámot! 
Például ha az eredményed 3½ 
 

 
 
 
 
Ezek a szabályok kimaradtak a játék ismertetéséből, 
hogy egyszerűbb legyen az alapokat elsajátítani. Úgy 
gondoljuk, hogy ezekkel a szabályokkal a játék sokkal 
tisztességesebb, stratégikusabb és érdekesebb lesz, de 
ti dönthetitek el, hogy akartok-e ezek közül néhányat, 
vagy akár mindegyiket alkalmazni, azaz hogyan 
akartok játszani. 
 

DUPLA-SZIMBÓLUMÚ KÁRTYÁK 
 

Már biztosan észre-
vetted, hogy minden 
szükséglet pakliban 
van egy-egy domináns 
szükséglet. A zöld 
pakliban főleg éhség, 
a pirosban főleg düh, 
a sárgában főleg játék, 
a lilában pedig legin- 
 

kább mágikus szükséglet kártyák vannak. Ezen 
kártyáknak sarkaiban csak egyetlen szimbólumot 
találsz. 
 

A paklik ritkább kártyáinak egyik felén azonban nem 
egy, hanem két szimbólum is van. Ezek egyike a 
színnek megfelelő domináns szimbólum, míg a másik 
a kártya közepén is látható egyéb szimbólum. 
 

Ebben a játékváltozatban választhattok, hogy a 
kétszimbólumú kártyákat úgy játsszátok ki, mintha 
két szükséglet lenne. Ha a kártyát úgy játsszátok ki, 
hogy a felső sorban egy szimbólum van, akkor 
minden a szokásos szabályok szerint történik. Ha 
úgy, hogy a felső sorban két szimbólum van, akkor 
mindkét szükséglet érvényesül. Ennek kielégítése 
sokkal nehezebb, de sokkal több pontot is 
eredményez kiállításokon, vagy eladáskor. 

 
 
pont, tedd a figurádat a 3 és 4 mező közé. 
 

2 kiállításpontot veszítesz minden olyan imped után, 
aki nem tartózkodik otthon. Ebbe beleszámítanak a 
kórházban, emelvényen és a haladó táblán lévő impek 
is (szegények még mindig azt várják, hogy 
feldolgozzák a vízumkérelmüket). Azaz veszítesz 
majd kiállításpontokat, hacsak nincs mind a 10 imped 
az odú tábládon. 
 
Megjegyzés: és ha mondjuk a pontod ½, akkor 
muszáj a dicsőségpontszámnál is két mező közé 
tenned figurádat. 
 
ÁLLATTARTÓ TÁBLA KIÁLLÍTÁS 
 

2 pontot kapsz minden állat-
tartó tábládon lévő állatkád 
után. 1 pontot kapsz minden 
bővítményedért és ketrecedért 
(beleértve az előre nyomtatott 
ketrecet, ha még nem cserélted 
le.) Veszítesz 1 pontot minden 
 

állattartó tábládon lévő jelölő (jelző) után: Ebbe 
beleértendők az állatokon lévő mutációs jelzők, 
szenvedés jelölők és a ketrecekben lévő kakik 
(függetlenül attól, hogy van-e bennük állat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez esetben fontos a kártyák kijátszási módja! Amikor 
a 3. fázisban meghatározod a szükségleteket, a 
kártyák lerakásakor figyelj oda, hogy 1 vagy 2 
szükséglet van-e a felső sorban! Amikor a 4. fázisban 
felfordítod a kártyáidat, figyelj oda, hogy azoknak a 
felső sora látszódjon, ahogy a fenti kép mutatja! 
 

Megjegyzés: ez a szabály csökkenti a játék véletlen-
szerűségét. Ha például egy vevő játékos állatot 
szeretne, te is ilyen kártyákat szeretnél felhúzni a 
sárga pakliból, de előfordulhat, hogy nem húzol 
ilyet    . Ezzel a szabállyal azonban minden sárga 
lapon lesz ilyen   jel. Lehetséges, hogy olyan 
szükségletet is ki kell így játszanod, amit egyébként 
nem akarnál, de legalább könyebb lesz elérni a 
tervezett pontszámot. 
 
 

 
 

A GYÔZTES 
 

A végső pontozás után az a játékos, akinek a legtöbb 
dicsőségpontja van, nyer. Döntetlen esetén a győztes 
cím megosztott! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A JÁTÉK LÁTHATÓ EREDMÉNYE 
 

A tesztelés közben nagyon tetszett, ha láthattam az 
eladásaim eredményét. Ez nem olyan fontos, de 
megosztom veletek. Ha a játéktér elég nagy, az 
elégedett ügyfeleknek hagyjatok egy kis helyet! 
Minden alkalommal, amikor eladtok egy állatot, 
tegyétek az állatot a vevőhöz a játéktér szélére, 
ahelyett, hogy visszatennétek a dobozba! Így jól 
látható lesz, hogy mennyi elégedett állat és vevő van, 
azaz mennyire jól játszotok! (És természetesen 
csinálhattok egy sötét sarkot is a játéktáblán, ahová a 
kevésbé jól járt állatkáitok kerülnek…) 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Néha duplán is előnyös lehet így egy 
kártya. Ha a vásárló agresszív és mágikus lényeket 
keres és a lila pakliból egy dühöt és mágiát 
tartalmazó lapot húzol, akkor eladáskor mindkettő 
szimbólum beszámít a pontszámba. 
 

NAGYOBB JÖVÔBELÁTÁS 
Ha már tapasztaltak vagytok, a magasabb stratégia 
miatt dönthettek úgy, hogy a játék elején 2 kiállítást 
és vásárlót is felfordítotok, így hamarabb látjátok 
meg mindig őket. (Még extrémebb változat, ha 
mindent felfedtek már az előkészületekkor, de akkor 
kevésbé szórakoztató lesz a játék.) 
 

SPECIÁLIS HÚS STAND A PIACON 
Ugyebár az állatok a központi tábla felső sorából 
eltávoznak egy farmra, ha nem veszik meg őket. 
Normál esetben ilyenkor 1 extra húst kell tenni a húst 
áruló standhoz. De ha a Cserepes Bámész kerül a 
farmra, a hús helyett 1 zöldséget tegyetek a hús 
árusítóhelyre. Ha a Bébi Gólem kerül a farmra, 1 
aranyat tegyetek a hús standra. Ha a Szellemke jár 
így, akkor semmit ne tegyetek a piacra. Ahogy az 
alap változatnak, úgy ennek a szabálynak sincs 
tematikus oka… 
 

UTOLSÓ KÖR JÁTÉKOS-SORRENDJE 
4 játékosnál az utolsó körben a 16. oldal alapján 
meghatározzátok a kezdőjátékost. De ahelyett, hogy 
innentől ismét órajárás szerint következnétek egymás 
után, játszhattok úgy, hogy a következő játékos a 
körben az, akinek a második legkevesebb dicsőség-
pontja van és így tovább. Ha döntetlen alakul ki, 
akkor az óramutató járása dönt a sorrendről. (A 
sorrendre emlékeztethetnek titeket a segédeitek.) 
 
 17

TELJES JÁTÉK 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 

 FÜGGELÉK 

 
TARTOZÉKOK SZÁMA 
 

A tartozékok nincsenek limitálva. Ha elfogy bármely 
jelölő kupac, keress valamit, amivel helyettesítheted! 
Elméletileg nem lehetséges, hogy ne legyen elég 
szükséglet kártya. Ne felejtsd el, hogyha elfogy egy  
 
 
 
 
 

AZ ALVILÁG MESTERE 
 

„Egy gonosz, mágikus fenevadat 
keresek, ami erősítheti az imázso-
mat.” Mostanság az a szóbeszéd 
járja, hogy megszerette a kertész-
kedést és a sudokut. 
 
ALVILÁGI NAGYI 
 

„Csak arra vágyom, hogy valakit 
szeretgethessek. Nem kérek mo-
dern, mágikus kiskedvencet!” 
 
 
 
ALVILÁGI ÚRNÔ 
 

„Tudom, mit akarok. Legyen 
játékos és dühös, no meg mági-
kus. Kaki? Fúj, az undorító!” 
 
 
 
 
 
 
 

ARÉNA 
 

Egy titkos földalatti üreg levegőjét 
a tömeg ámító kántálása tölti be, 
hogy tanúja legyen egy ősi és 
kolosszális küzdelemnek. A ször- 
 

nyek belépnek a küzdőtérre és egymásra vicsorognak. 
Csak egy végkifejlet lehetséges: a bíróknak egyiküket 
a legveszélyesebbnek kell nyilvánítania. Válaszd ki egy 
állatodat! 2 pontot kapsz minden kijátszott düh 
szükségletéért. 1 pontot veszítesz minden kijátszott 
betegségért. 
 

FREESTYLE - KI MIT TUD? 
 

Miket tud a kedvenced? Nagyevő? 
Mágikus ereje van? Különösen 
agresszív? Vagy csodásan tudja 
elvégezni a dolgát? Válaszd ki 
 

egy állatodat és válassz ki egy szükségletet. 2 pontot 
kapsz minden kijátszott ilyen szükségletért. 2 pontot 
veszítesz az állat minden szenvedés jelölője után. 
 

SZESZÉLYES KEVERÉK 
 

Ilyen nagy hangulatingadozás 
ilyen rövid idő alatt? Az igen! 
Válaszd ki egy állatodat. 2 pontot 
kapsz minden különböző típusú 
 

szükséglet kártyáért, amit most játszottál ki az 
állathoz. (A bájital kártya önálló típusnak számít.) 2 
pontot veszítesz az állat minden szenvedés 
jelölője után. 
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húzó pakli, akkor keverd meg a hozzá tartozó dobó 
paklit és így képezz új húzó paklit! Ha az a csekély 
eshetőség előfordulna, hogy a játékosok egy pakliból 
az összes lapot felhúzták (még a dobottakat is), 
akkor a kezdőjátékossal kezdve hajtsátok végre az  
 
 
 
 
 

ALVILÁGI LÁNY 
 

„Bárcsak találnék egy édes kis 
lelket, akivel játszhatnék!” 
 
 
 
 

BOSZORKÁNYMESTER 
 

„Szükségem van egy bizalmasra. 
Ha lehet, legyen jártas a metafizi-
kában.” 
 
 
 

MALACKODÓ ORK 
 

„Azonos érdeklődési körű kisállatot 
keresek.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVÔVERSENY 
 

Baj van az írásjelekkel? Kérdezz 
meg egy impet mi történt, amikor 
egy imp egy evőverseny meghirde-
tésénél ki írta, hogy „Impevő ver- 
 

seny”. Azóta csak egyszerűen intéznek minden 
ilyesmit. Válaszd ki egy állatodat! 2 pontot kapsz 
minden éhség szükséglet kártyája után. 1 pontot 
veszítesz minden betegség kártyája után. (Igen, ez 
evőverseny, de a pontszám független attól, hogy 
ténylegesen mennyi ételt fogyasztott el az állat az 
adott körben.) 
 

CSODÁS LÁTVÁNY 
 

Ezen a kiállításon a legnehezebb 
dönteni. Egyeseket az agyarak, 
másokat a szarvak, míg vannak, 
akiket a csápok vonzanak. Nem is 
 

igazán van konkrét dolog, hogy hogyan képezd az 
állatodat erre a kiállításra. Egyszerűen csak tartsd 
tisztán és legyen boldog… no és ajánlott önkéntesként 
besegíteni a bíráknak! Válaszd ki egy állatodat! 1 
pontot kapsz minden különböző színű szükséglet 
kártyáért, amit most játszottál ki az állatodhoz. (A 
bájital kártya önálló színnek számít.) 1 pontot 
veszítesz az állat minden szenvedés jelölője és 
mutáció jelzője után, valamint 1 pontot veszítesz az 
állat ketrecében levő minden kaki után. 

 
adott fordulót és az ő kijátszott kártyáiból képez-
zetek új húzó paklit, hogy a többi játékos is 
felhúzhassa a szükséges kártyákat és folytatódhasson 
a játék! 
 
 
 
 
 
 

FARMER TROLL 
 

„Egy kis mágiára és különböző 
trágyára van szükségem a földem 
szebbé tételéhez. Gondoskodom a 
hírnevedről, ha az állatkádra jól 
vigyáztál és nem szenvedett hiányt 
semmiben.” 
 

LIDÉRCÚR 
„Imádom a betegségeket. Evés? Na 
az, ami igazán beteggé tesz!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENYÉSZTÔI DÍJ 
 

Nehéz az állatokat genetikailag is 
tisztán tartani, különösen, ha 
szeretnek varázsolni. 2 pontot 
kapsz minden állatod után. 1 pon- 
 

tot veszítesz minden, állataidon lévő mutáció után. 
 

GYEREKNAP 
 

Hozd el állatkáidat és nézd meg, 
hogy játszanak! De először taka-
rítsd meg őket! Persze az 
apróságok imádják, ha mutálódott  
 

állattal játszhatnak, de most a szüleik lesznek a bírák. 
2 pontot kapsz minden ebben a körben kijátszott 
játék kártya után. 2 pontot veszítesz minden, 
állataidon lévő mutáció után. 1 pontot veszítesz 
minden, ketreceidben lévő kaki után (függetlenül 
attól, hogy van-e benne állat, vagy sem). 
 

MÁGIKUS SHOW 
 

Figyeld, ahogy egy nyuszit 
elővarázsolok ebből a kalapból! 
Aaaaah! Ez Vérnyúl! 1 pontot kapsz 
minden ebben a körben kijátszott 
 

mágia szükséglet után. Ez minden. A mágia igazából 
nem is annyira bonyolult. 
 

KIÁLLÍTÁSOK 

VÁSÁRLÓK 
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ÁLLATOK 
 

UNI 
 

Uni egy unikornis. Legalábbis ő 
ezt állítja magáról. Barátságos, 
játékos, mágikus és van egy 
szarva. De mi van, ha nem úgy 
néz ki, mint a lányok szobáinak 
poszterein? 
 
 
 
 
SÁRKÁNYKA 
Sárkányka miatt ezentúl 
máshogy fogsz a sárkányokra 
gondolni. Hiszen ő barátságos, 
nyílt szívű és megbízható. Tán 
gyengeség szeretni a hercegnő 
formájú sütiket? Szerintem 
nincs ok aggodalomra! 
 
 
 
 
KÍGYÓCKA 
 

Mi a közös a kígyókban és a 
macskákban? Imádnak sütkérez-
ni a napon. Kígyócka esetében 
ez az imádat szenvedéllyé vált.  
 
 
 
 
 
BÉBI GÓLEM 
 

Talán könnyű lenne rögtön 
felnőtt gólemet építeni, de az 
impek szeretnek mindenre 
gondolni. Lehetővé akarják 
tenni, hogy minden élőlénynek 
lehessen kicsinye. A gólemek 
sem lehetnek kivételek. Csak 
néha menj el a ketrecéhez, 
sűrűn kell majd javítgatnod! 
 
BUBI 
 

Bubi szereti az idejét a 
tálkájában tölteni. Csak akkor 
hagyja el, ha kakilnia kell. 
Egyébként elég sűrűn kopog-
tatják a tálkája oldalát, de Bubi 
ezt ki nem állhatja. Vigyázz, 
meglepődnél, ha tudnád, milyen 
gyors a szárazföldön is! 
 
 
 

PELYHESKE 
 

Igen, 8 lába van, de kérlek, ne 
tégy neki erről megjegyzéseket, 
elég érzékeny a kicsike. Ha 
felkiáltasz: „Íííííí, egy pók!” 
akkor Pelyheske ijedtében 
valószínű, hogy megpróbálna a 
karjaidba ugrani, majd 
megkérdezné: „Hol?”. 

 

TROLLI 
 

Trolli nem természetes vege-
táriánus. Ő döntött így. Játékos 
és egyáltalán nem agresszív... de 
azért néha szereti megmutatni, 
hogy milyen erővel rendelkezik. 
 
 
 
 
 
CSEREPES BÁMÉSZ 
 

Nem nagyigényű ez a növény. 
Csak heti egyszer kell meg-
locsolni és csak minden másnap 
vágyik egy kis játékra. Ha ezt 
betartod, valami varázslatos fog 
történni. 
 
 
 
 
MADÁRKA 
 

Amikor Mágia Anyó megalkotta 
Madárkát, szárnyalóvá tette. 
Mivel a repülő lényeknek van 
szárnya, adott ilyet neki is. 
Aztán a mikor a Madárka 
kiszívja a virág mágikus esszen-
ciáját, meglengeti szárnyait és 
könnyedén eltűnhet! 
 
CTHULHUCSKA 
 

Az impek egyszer megpróbálták 
megidézni a „Kimondhatatlan 
Borzalom Ősi Rémálmát”. 
Egyszer. Amikor Cthulhucska 
megjelent, körülugrálta őket, 
összenyalta az arcukat aztán 
kakilt a sarokba egy pentagram-
mát. Az impek azóta tudják, 
hogy a kimondhatatlan borza-
lomból semmi jó nem származ-
hat. 
 
HARAPÓSKA 
 

Harapóska órákon keresztül 
csak a ketrece sarkában 
ücsörög, csóválja a farkát és 
figyeli tekintetével a járóke- 
lőket. Tudja, hogy előbb, vagy 
utóbb, valaki a rácsokon 
keresztül érte fog nyúlni… 
 
 
KIS PÁNCÉLOS BIKA 
 
A Kis Páncélos Bika csendesen 
legelésző állat. Csak ne mutass 
neki semmi pirosat. Vagy kéket. 
Vagy sárgát. Tény, ha nem 
akarsz bajt, semmilyen színt 
nem mutatsz neki. Nem szereti, 
ha emlékeztetik rá, hogy 
színvak. 

 

SZELLEMKE 
 

A kis Szellemke képzése igen 
nehéz. Ha már egyszer megta-
nítottad arra, hogyan mehet át 
a falakon, akkor a „ne-ne” nem 
biztos, hogy hatni fog rá a 
ketrecében. Csak reményked-
hetsz, hogy nem szökik el, de 
ha már átkerül egy másik 
dimenzióba, akkor se aggódj, jól 
fogja magát érezni ott is! 
 
KUKACKA 
 

Nem tartott sokáig, hogy 
Kukacka beleszeressen ebbe a 
hatalmas zöld rétbe. Meglehető-
sen forró körülötte a talaj. A 
mottója: „a fűszernek áramolnia 
kell”. 
 
 
 
DE GYÍK 
 

Falj be falami ihazán finomat éh 
mehtuhoh, miéht ih olyan 
bolhoh ez a fahány, fiszont nem 
túl félelmeteh, de ehzotikuh 
helyhől száhmazó Gyík! 
 
 
 
 
 
PINGONI 
 

Pingoni, azaz a Gonosz Pingvin 
mindent felfal, amit kifog a 
nagyon trükkös mágikus 
horgászbotjával. Az így kifogott 
halak fele láthatatlan, a másik 
fele tűzlabdákból áll, a harma-
dik fele meg csápos, multidi-
menzionális lény. De itt még a 
matekkal is történt valami! 
 
TÛZI TÜNDÉR 
 

Nem könnyű ezzel a tüzes-
mágikus nyugtalan aprósággal, 
de egy tündér, és azokat 
mindenki szereti… Mi? Igen, ez 
egy tündér. És a tündéreket 
mindenki imádja! 
 
 
 
 
VÉRNYÚL 
 

Talán az ősei túl sok négylevelű 
lóherét ettek. A növekvő 
Vérnyúl ugyanis elég erős, hogy 
akár a Kis Páncélos Bikát is 
leteperje és elég vidám ahhoz, 
hogy még jóllakottan is 
fecskékre vadásszon. 
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RITKA ÉS ÉRTÉKES EREKLYÉK 
CSODÁLATOS GYÛJTEMÉNYE 

 

KÖNYVEK 
 

Vegyél egyet e remek kötetekből és a dolgozóid 
képessége látványosan megugrik! Az impjeid a lapok 
hatására minden körben megtapasztalják a nyugalom 
kríziseket felülmúló erejét. (Már ha egyáltalán tudnak 
olvasni.) 
 
 
 
 
 barbár harcos játék az szórakozz 
 lakomák szörnyeim étellel a mágiával! 
 

A könyvek lehetővé teszik, hogy több kártyád legyen. 
Minden könyvnek 2 színe van. Amikor szerzel egyet, 
választanod kell a színei közül egyet! Húzz 1 
szükséglet kártyát a választott színbe! Mostantól 
mindig 1 extra kártyád lesz a választott színből. Tedd 
az ereklyét a raktáradba úgy, hogy a választott szín 
legyen felül! Válassz bölcsen, később ezt már nem 
módosíthatod! 
 
KRISTÁLYGÖMB 
 

Ez a gömb lehetővé teszi az impjeidnek, 
hogy a jövőbe lássanak. Lehet, nem értik 
mit látnak, de szeretik a szép színeket. 
Mielőtt új kártyákat húzol a 3. fázisban, 
 

eldobhatsz maximum 3 kártyát és húzhatsz helyettük 
újat az eldobott lapok színeivel megegyező paklikból. 
 
HOSSZÚNYELÛ LAPÁT 
 

Bárkitől is jött az ötlet, aki kitalálta a 
hosszúnyelű lapátot, egy zseni volt. A 
kiállítás fázisban 1 elérhető imp eltávolít-
hat 2 kakit, ráadásul akár foglalt 
ketrecből is teheti ezt. Sőt, ezt a képes- 
 

séget bármikor használhatod a 4. fázisban. Akár azt 
is megteheted, hogy a kakilás igény után és a 
betegség szükséglet előtt használod, hogy elkerüld a 
bajt. Nem kell egyszerre eltávolítanod egy ketrecből 
mindkét kakit. Megteheted, hogy a kiállítás fázis 

 

elején egyet, majd később ugyanazzal az imppel még 
egyet eltávolítasz a 4. fázisban. Ilyenkor tedd az 
imped és az ereklyét az állattartó táblád közepére, 
hogy lásd, a hosszúnyelű lapáttal dolgozik. Amikor 
kakit távolítasz el, tedd azt az ereklye lapkára, hogy 
lásd, még mennyi kakit távolíthatsz el a 4. fázisban. 
Miután megszerezted, minden kör 4. fázisában 
használhatod. Amikor hazatérnek az impek, távolítsd 
el a lapkáról a kakikat. 
 
PÁNCÉLOS IMP 
 

A páncél varázslat-álló anyagból készült: 
biztonságos és kényelmes. Olyan érzetet 
ad, mintha szuperrobot lennél! Egyet 
veszel? Kettőt kapsz! Minden körben 
ráadhatod a páncélt 2 impedre. Ezt a 2 
 

impet nem kell kórházba küldened, amikor egy 
állatot próbálnak elkapni. Vagy páncélos imppel 
megakadályozhatod, hogy mágia használatakor 
mutálódjon az állatod. A 4. fázis szükségleteinek 
kiértékelésekor használhatod. Ehhez vedd el az 
elérhető imped és tedd bármelyik ketreced piros, 
vagy lila számához. Az imp eggyel megnöveli ezen 
értéket. Körönként 2 elérhető impet használhatsz 
erre. Ugyanarra, vagy 2 különböző ketrecre is teheted 
őket; illetve ugyanolyan, vagy 2 különböző színű 
számra is teheted. Ráadásul a páncélozott impjeidet 
nem is kell korházba küldened. 
 
A HÓNAP DOLGOZÓJA 
 

Elég, ha meghallják ezt az impek és 
máris imádják… de mindig különböző 
módon. Minden hónapban az az imp, 
aki megkapja ezt a trófeát, olyan 
keményen fog dolgozni, mintha 2 imp  
 

lenne. Ezzel az ereklyével az egyik imped duplán 
számít ketrectakarításnál, játszásnál, vagy állat 
elkapásánál. Egyszerűen csak jelentsd ki, hogy a 
hónap dolgozója díjat ez az imp nyerte el, és máris 
kétszeresen dolgozik. Ez kombinálható más ereklyék-
kel is: a hónap dolgozója megkaphatja a hosszúnyelű 

 

lapátot, hogy akár 4 kakit is eltávolíthasson a 4. 
fázisban. Vagy ha az impen a páncél is rajta van, 
akkor +2-vel növeli meg ketrece értékét! Egy ilyen 
díjat birtokló imp az 5. fázisban 4 kakit tud 
eltakarítani, de nem fog tudni 2 aranyat szerezni! 
Sajnos attól még, hogy annyira jól dolgozik, mintha 2 
imp lenne, nem fog kétszeres fizetést kapni. 
 
AZ ENGEDELMESSÉG OSTORA 
 

Ez az ostor mágikus erővel átitatott: ha 
nálad van, akkor a kiállítások bírái látják 
majd rajtad, mennyire dühös vagy. Ezzel 
az ostorral +½ pontot kapsz minden 
kiállítás után a játék végéig. Amikor 
kiszámolod a kiállítás pontszámod, 
 

mozgasd fél mezővel előrébb a figurádat. Döntetlen 
esetén, vagy egy kiállításon legalább fél pont 
eléréséhez, nagyon hasznos tud lenni ez az ostor 
(akkor is adj fél pontot a pontszámodhoz, ha 0 
pontot értél el). Az ostornak nincs hatása a két végső 
kiállítás pontozásakor. Megkapod a +1 pontot ezen 
ereklyéd miatt az üzleti érzéknél, mint sima ereklye, 
de nem kapod meg a bónusz fél pontot! 
 
MÁGIKUS DOBOZ 
 

Senki nem tudja a korát ennek az ősi 
mágikus doboznak, de legalább megálla-
pítható, hogy a fagyasztott trilobiták íze 
egész jó! Amikor megszerzed ezt az 
ereklyét, kapsz 1 általad választott ételt a 
bankból és tedd azt erre a jelölőre.  
 

Bármilyen ételt helyettesíthetsz vele (ez egy darab 
fagyasztott… valami)! Ez az étel nem fog megromlani. 
Ha a mágikus dobozod megüresedik, újra használ-
hatod: mielőtt mozgatsz vagy eldobsz ételt a 
korosodás lépésben a 6. fázisban, 1 ételt átrakhatsz a 
raktáradból erre a jelölőre. Bármilyen típusú étel 
lehet ez is. Hogy emlékezz e képességre, érdemes az 
ételraktáradhoz közel elhelyezni. 
 
 
 

 
 

A JÁTÉK SZERZÔJE: 
VLAADA CHVÁTIL 

 

ILLUSZTRÁCIÓ: DAVID COCHARD 
GRAFIKAI TERVEZÉS: FILIP MURMAK 

 

FORDÍTOTTA JASON HOLT ANGOL NYELVÛ 
VÁLTOZATA ALAPJÁN: CSIBU (*) 

A FORDÍTÁST LEKTORÁLTA: KYDAIRA 
NYELVTANILAG ELLENÔRIZTE: DESRIX 

AZ EGÉSZET ÖSSZEKUTYULTA: 

Beorn (2016) 
 

(*) csirkejozsef@freemail.hu 
www.huzopakli.blog.hu 
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VEZETÔ TESZTELÔ: PETR MURMAK 
 

TESZTELÔK: Kreten, Vítek, Filip, dilli, Marcela, Peťa, Lucka, Rumun, Monča, Yuyka, Bianco, Jéňa, Nino, Aleš, Zuzka, Vláďa, 
Vodka, Falco, Zeus, Miloš, Petr, David, Hanka, Michal, Tomáš, Juraj, Majo, Fanda, Glee, Paul, Phill, Pepňo, Indi, Jirka Bauma 
és sokan mások. 
 

KÖSZÖNET: a Brno Társasjáték klub tagjainak a tesztelésben történő segítségért, beleértve Pionek, IDEA 2011, Gathering 
of Friends, GameCon, Festival Fantazie, Beskydy Winter Playing, Games Weekend, Donovaly, Tathry and Czechgaming. 
 

KÜLÖN KÖSZÖNET: David Cochardnak az édes kis impekért és állatkákért, Paul Grogannak a lelkesedésért és 
reklámozásért, Marcela Chvátilovának a támogatásért és technikai megvalósításért, a gyerekeinknek az inspirációért, Jason 
Holtnak a remek szabályért, Filip Murmaknak a szabályfüzet elrendezéséért, Petr Murmaknak számtalan dologért... és végül 
minden játékosnak, aki segített a megvalósításban. Minden percét élveztük! 
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