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Játékos a jelvénnyel Aaz első  játékos. Mozgasd a túrázódat (csak
jobbra�) az út bármely helyszínére és végezd el az akciót. Ha 
lehetséges gyűjtsd be az időjárás jelölő  erő  forrást.
                (Csak olyan helyszínre léphetsz, ahol el tudod végezni az akciót.)

f Azonnali akció   Felszerelés
ára

w!:;::1;the:�rR�T 

Folyamatos képesség

Kantinok/Kulacsok

Rakj 1 t erőforrást a kantin/kulacs kártyádra és aktiváld az akcióját. Csak abban a körben

töltheted fel, amikor szerezted a t . Több kulacsot is feltölthetsz a körödben, ha több

vizet szereztél.

Fényképek és a Fényképezőgép
2 bármilyen erőforrásjelzőért, elvehetsz  1 képet �  a készletből.

Megkapod a fényképezőt i!] attól akinél volt. (Csak a Panoráma(Vista)helyszínen). Az 
a játékos akinél a kamera van, 1 erőforrásért fényképezhet 2 helyett.
Az ÉVSZAK végén: Az a játékos akinél a kamera van, készíthet 1 képet 1 erőforrásért.

Tábortüzek
Ha egy másik természetjáró által már elfoglalt helyet szeretnél meglátogatni (beleértve a sajátodat 
is), akkor fordítsd át a tábortűz jelölődet. Csak akkor teheted meg, ha él a tüzed. A tábortüzet csak 
akkor lehet újragyújtani, ha az egyik túrázód eléri az út végét.

Park Foglalása
A 3 rendelkezésre álló park közül válassz egyet, VAGY húzz ki a felső kártyát a Parkok pakliból. 
Helyezd a kártyát vízszintesen arccal felfelé, magad elé. Csak Park aktiválása fázisban tudod ezt a 
Parkot meglátogatni. Ha szükséges, pótold a hiányzó Park kártya helyeket.

Az első játékos, aki az évszak végén lefoglal 1 Parkot, az megkapja a jelvényt isA.

Felszerelés Vásárlása
Válassz egyet a 3 elérhető, Felszerelés kártya közül és fizesd ki  erőforrással.

Hajtsd végre -f az azonnali akciót,

és használd a felszerelés folyamatos 
képesség a hátralévo ̋játékban. 

Park meglátogatása
Válassz 1-et a felfordított Park kártyák közül, vagy 1-et az előtted lévő lefoglalt Parkok 
közül és fizesd be a látogatáshoz szükséges erőforrásokat. Gyűjtsd magad előtt jól 
láthatóan a meglátogatott parkokat. (ezek érnek pontot) Az üres Park kártya helyeket mindig 
pótold.Az első játékos aki felszerelés vásárol az út végén 1 erőforrás kedvezményt kap.

Az első játékos aki  felszerelés vásárol az út 
végén 1 erőforrás          kedvezményt kap.
4+ játékos esetén az első 2 túrázó kap 
kedvezményt.

Fordította: fenybenhanyo



ERDŐ ÓCEÁN ••
Take2•   Water tokens

A m 
Draw Canteen card OR

HEGY PANORÁMA pay any 2 tokens to take
i!l photo/acquire Camera

VÖLGY • VíZESÉS #t 
Take 1 Sunshine
and 1 Water token

VADVILÁG KILÁTÓ
PARKS 
ACTION BUY 

mm 

fl1:J �t KONYHÓ FOLYÓ

Vegyél el 1 erdő jelölőt

Vegyél el 1 hegy jelölőt
 Take2 

Vegyél el 2 napsugár 
jelölőt

Foglalj le vagy Látogass 
meg egy Parkot VAGY 
Vegyél 1 felszerelést 

Költs 1 víz erőforrást, 
hogy lemásolhass egy 
olyan helyszín akcióját, 
ami le van foglalva.

VADVILÁG

� � 1t 11111' 1111,

Helyettesíthet 1 bármilyen erőforrást 
Fényképezésnél és Park Látogatásnál 

ERŐFORRÁS

SZIMBÓLUMOK

DB 
Bármilyen erőforrással fizethetsz, a 
mennyiség a lényeg.

ERŐFORRÁS KORLÁT

LIMIT OF 12 

12-nél nem lehet több erőforrásod. A
köröd végén el kell dobni 12-ig.

Amikor már csak 1 játékos van az Úton, a játékos a 
Befejező helyszínre lép  és kiválasztja az utolsó akcióját:

1. Kiüríti a visszarakja t a készletbe. 

2. Visszarakja az összes túrázót a kezdőhelyre.

3 • Hozzáadsz az út kártyákhoz +1-et és összekevered.

Új utat készítesz.

5. Jelvénnyel rendelkező játékos ,A kezd.

A játék a 4. Évszak befejezése után ér véget. 
A pontozás a következő:

1. Meglátogatott Parkok           II érnek pontot.

2. 1 pont minden   � Fényképért.

3. Bónusz pontok a sikeres        ·_. Év kártyáért.

4. 1 pont a jelvényért. ,A

A legtöbb ponttal rendelkező játékos a nyertes.

1 bármilyen erőforrást 
válts be élővilág jelölőre

2 bármilyen jelölőt 
cserélhetsz 2 bármilyenre
(azonost-azonosra NEM 
cserélhetsz)

4 • Új ÉVSZAK kártyát csapsz fel és elhelyezed az

úton az időjárás mintát.

Fordította: fenybenhanyo




