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RÖVID JÁTÉK

Tegyétek a játéktáblát a játéktér 
közepére.

Minden játékos válasszon egyet a 
történelmi verseny 4 felfedező
nemzete - Anglia, Norvégia, Német-
ország, Japán - közül.
Minden expedíció az alábbi 
összeállítással kezd:

A Snowblind-ban (Hóvakság) egy sarkköri 
expedíciót vezetsz, ahol megkísérelsz a 
Felfedezőkkel elsőként visszatérni a Déli sarkról.

1910-et írunk.
“Az utolsó hely a Földön”, 
amit még nem érintett 
emberi láb.

A 2. Zónában:
2 tudóssal (sárga bábu),
3 tengerésszel (kék bábu), 
1 táborral, 11 ládával, 3 
hordóval és a saját 
hajójával.

A 3. Zónában: 
1 kapitánnyal 
(piros bábu),
4 ládával és a 
csapat 
zászlójával.

szerezhető
Presztízs pont,
a hátolaldalán pedig egy gyors áttekintésre 
szolgáló Kitettség táblázat van).

A Jégtábla kártyát vedd ki 
az Időjárás kártyák közül. 
A tizenkét megmaradt 
kártyát keverd  össze és 
húzz közülük ötöt.
Anélkül,  hogy
megnéznéd a másik 
hét kártyát tedd 
vissza a
dobozba. dobó-

pakli 
helye
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3 Tedd a tizennégy kockázat kockát az 
akciótáblára, a  a hat és nyolc oldalú 
kockáknak kijelölt, megfelelő színű 
helyekre.

Tedd a Kitüntetés, az Étel és 
a Kutatás jelölőket a tábla 
mellé, úgy, hogy a játékosok 
könnyen elérjék azokat.

A leg-
hidegebb 
kezű
játékos 
kezdi
 a játékot,
adjátok 
neki az
Iránytűt.

Most már 
készen álltok, 
hogy meg-
kezdődjön a 
verseny a 
Sarkkörön.

Vegyél ki az öt kártyából kettőt és keverd 
össze a Jégtábla kártyával. Ezután a maradék 
három kártyát tedd erre a három lapra. Majd 
mind a hatot tedd a tábla mellé, ez lesz az 
Időjárás pakli.
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3 tábor és 1 
csapat kártya 
(aminek az 
egyik oldalán 
látható, hogy 
hogyan



JÁTÉKMENET

AKCIÓK

óvatosan kell gazdálkodnod a ládákkal, az 
élelmiszerrel és a táborokkal, mert ezen 
kellékek nélkül a felfedezőid nem fogják 
túlélni.
A játék ugyanolyan körök sorozatából áll. 
Minden körön belül a játékosok minél többet 
mozognak, tetszésük szerint. Azonban minél 
tovább merészkednek, annál inkább 
veszélyes.
Egy kör akkor ér véget, amikor minden játékos 
passzolt. A kör végén egy Időjárás kártyát kell 
húzni, ami további lemorzsolódást okozhat. 
Ezután újabb kör kezdődik. A Jégtábla kártya 
időjárás pakliból való felhúzásakor már csak 

A forduló az iránytűt birtokló játékossal 
kezdődik. Minden játékos végrehajt egy 
akciót az aktív felfedezőivel, vagy passzol, 
mígnem az összes játékos ezt nem teszi, és 
a kör véget nem ér.

Egy játékos az akció tábláról kockázat
kockákat választva, azt a saját kocka
készletéhez adva hajt végre egy akciót. 
Ezután a kocka hely mellett, az akció táblán 
jelzett,  akció elvégzése következik. 
Akció elvégzése előtt dobni kell a kockákkal.
Ha a kockákat már választották ebben a 
körben, akkor a hozzájuk tartozó akció
nem választható. Ha nem marad kocka, a 
játékos kénytelen passzolni.

A kockakészletet a csapat kártya mellé letéve 
lehet passzolni.  A passzoló játékos nem
válaszhat akciót és nem dobhat a kockákkal. 
Ugyanakkor a kör befejeztéig a kockái nem 
kerülnek vissza az akció táblára.

a

b

c

1

A táblán minden játékos egy saját sávot kap, 
a jelölők csak Északra vagy Délre mozgat-
hatók, Keletre, vagy Nyugatra nem.

Piros, kék, sárga hatoldalú (d6) és 
nyolcoldalú (d8) dobókockák: mozgass 
arrébb egy zónával egy megfelelő színű 
felfedezőt, akár három ládával együtt, 
bármely irányba. 
A d6 kevéssé kockázatos, míg egy piros, 
kék vagy sárga d8 bónuszokat nyújt:

a piros d8 egy bónusz felfedezőt és/
vagy ládát léptet a Kapitánnyal;

a sárga d8 egy Kutatás jelzőt ad
jutalmul (ez Presztízst jelent a játék 
végén);játék végén);

a kék d8 lehetővé teszi, hogy egy 
ládát két élelemre cserélj abban a 
zónában ahová a tengerész lépett.
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DOBJ A KITETTSÉGRE
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“Üres” zöld kocka: Léptess arrébb egy 
zónával egy Tudóst, vagy egy Tengerészt, 
akár egy ládával együtt.

L

mozgass arrébb egy zónával láda 
nélkül egy felfedezőt, dobj a 
Kitettség miatt a zónára, majd (ha 
a felfedező még aktív) mozgasd egy 
másik zónára  láda nélkül, dobj a 
Kitettség miat normál módon, vagy
mozgasd arébb egy zónával báregy
felfedezőt, akár két ládával 
együtt, bármely irányba, vagy
egy tetszőleges felfedezővel tegyél le 
egy tábort az általa elfoglalt zónában.
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Egy akciót követően a játékos dob a kocka 
készletének összes kockájával.
Bármely kocka, amely 4-est, vagy nagyobbat 
mutat Kitettséget eredményez. A 4-esek 
figyelmen kívül hagyhatók megfelelő kíséret 
(legalább 2 aktív
felfedező van jelen)

esetén. A 4-es 

és az 5-ös is 

figyelmen kívül 

hagyható tábo-

rozás esetén. 
A Kitettség eredményeképpen a játékosnak 
egy jelölőjét fel kell áldoznia az aktív zónában 
(azaz a zónában, ahol az akciója befejeződött). 
Először mindig a felszerelést, aztán az Aktív 
embereket, majd a Kifáradt embereket. A 
táborok nem beáldozhatóak.

Exhausted explorers cannot perform 
actions, including moving, hunting or 
building camps. They also do not count as 
Company for active men, or when 
determing an occupied zone. 
As soon as As soon as you have any supplies (crates or 
food) in the same zone as an exhausted 
explorer, you may expend one of  those 
supplies to revive the exhausted explorer 
(making them active). 

When you expend supplies 
(crates or food), remove the 

token from the b

oard. 
Barrels may be 

traded for 3 crates.
When you e
pend an act

an active explorer, they become 
exhausted: mark this by lying 

the pawn down.
When you expend an exhausted 

explorer, they perish: remove the 
pawn from the board.
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egy kör marad a játék végéig.

A FORDULÓ MENETE

A játék célja a legtöbb Presztízs pont 
begyűjtése. Minél messzebb jutsz a 
kapitányoddal és minél több embered éli túl 
az Antarktiszon a fagyokat, annál több 
Presztízs pontot szerez az expedíciód. Ezért

d mozgass arrébb egy zónával láda nélkül 
egy felfedezőt, dobj a Kitettség miatt a 
zónára, majd (ha a felfedező még aktív) 
mozgasd egy másik zónára  láda nélkül, 
dobj a Kitettség miat normál módon, 
vagy
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mozgass arébb egy zónával egy felfedezőt, 
akár két ládával együtt, bármely irányba, vagy

egy tetszőleges felfedezővel tegyél le 
egy tábort az általa elfoglalt zónában.

Egy akciót követően a játékos dob a kocka
készletének összes kockájával.
Bármely kocka, amely 4-est, vagy nagyobbat 
mutat, Kitettséget eredményez. A 4-esek figyelmen 
kívül hagyhatók megfelelő kíséret (legalább
2 aktív felfedező van
jelen) esetén. A 4-es és
az 5-ös is figyelmen
kívül hagyható
táborozás esetén.

A Kitettség 
eredményeképpen a
játékosnak egy jelölőjét fel kell áldoznia az aktív 
zónában (azaz a zónában, ahol az akciója
befejeződött). Először mindig a felszerelést, 
aztán az Aktív embereket, majd a Kifáradt em-
bereket. A táborok nem beáldozhatóak.

A felszerelések (ládák vagy 
élelem) beáldozásához le kell 

venni a tábláról a jelölőket.

A hordók 3 ládára 
cserélhetőek.

Egy kimerült  felfedező
beáldozása után meghal,
vedd le a bábut a tábláról.

Egy aktív felfedező beáldozása 
után kimerültté válik, ez a 

bábu táblára való
lefektetésével jelezhető.

A kimerült felfedezők nem vesznek részt az 
akcióban, ide értve a mozgást, vadászatot vagy 
a tábor építést. Ők nem számítanak bele az 
aktív emberek kíséretébe, és az elfoglalt terület 
meghatározásakor sem kell őket figyelembe venni.
Amint bármilyen felszerelés (ládák vagy élelem) 
egy kimerült felfedező zónájába érkezik, 
felhasználható arra, hogy a kimerült felfedező 
magához térjen (aktívvá váljon).

Lila d8: Vadászat (tegyél két élelmet egy 
aktív felfedező zónájára).
Megjegyzés: az élelmek nem mozgathatóak.

Szürke d8: valamelyik az alábbiak közül
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A KÖR VÉGE

Az újabb kört az Iránytűt
birtokló játékos kezdi.
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Amikor az összes játékos passzolt a kör véget 
ér. Ha a legutóbbi körben a Jégtábla kártyát 
fedtétek fel, akkor a játék is befejeződik. 
Máskülönben sorrendben hajtsátok végre az 
alábbi lépéseket:

Amikor az Időjárás pakliból egy 
Jégtábla kártyát húztok fel, minden 
expedíciónak el kell hagynia a hajóját, 
mielőtt azt a jég körbe nem zárja. A 
jégtábla kártya jelzi, hogy hamarosan 
megkezdődik a játék utolsó fordulója.

Húzzatok egy új Időjárás kártyát.
A kártyán lévő számot kezeljétek úgy, mint 
egy Kitettségre való dobást. Ezt minden 
játékos Sarkkörhöz legközelebb elfoglalt 
zónájára alkalmazni kell (csak az aktív 
felfedezők számítanak).

Ha bármely játékos teljes csapata az 
alaptáborban maradt, és a zászlójukat 
kitűzték a 6-os zónába, akkor ők a 
következő körben nem vehetnek 
részt. A többi játékos a következő 
kört az akció tábláról egy szürke 
kockát elvéve, azt a saját
dobókocka készletéhez 
adva kezdi.

Például, ha 4-es Időjárás kártyát húztok, akkor 
minden az minden játékos Sarkkörhöz legközelebb 
elfoglalt zónájára alkalmazandó. A hatás csak 
a kíséret vagy tábor nélküli felfedezőkre érvényes.

A KAPITÁNY ÉS A ZÁSZLÓ

Példa: Norvégia zászló jelölője a 4-es 
Zónából az 5-ös Presztízs helyre kerül.

A Zászlóval egyedül a 
Kapitány mozoghat. Ha 
a Kapitány egy Kitettségi 
dobást követően aktív, 
akkor a Zászlót átteheti a 
saját zónájába.
A játék végén a Zászlók
pontokat érnek, attól függően, 
hogy melyik zónába lettek 
kitűzve.

Ha valakinek odaveszik a 
Kapitánya, az kiesik a 
játékból.

A játék végén a játékosok a Presztízs sávra
teszik a zászló jelölőjük, annak megfeleően, 
hogy az melyik zónában volt kitűzve:

A győztes a legtöbb Presztízst szerző játékos, 
döntetlen esetén osztoznak a győzelmen.

5/10/15 Presztízs jár a
4/5/6 zónában lévő Zászlóért.

A Kitüntetés jelölő 2 Presztízs pontot ér.

A táblán lévő két táboronként
1 Presztízs pont jár.

A táblán lévő három hordónként
1 Presztízs pont jár.

Minden alaptáborban lévő felfedező
2 Presztízs pontot ér.

Minden Kutatás jelölő
1 Presztízs pontot ér.

További Presztízst érnek a következők:

PONTOZÁS

A Sarkkör eléréséért való
verseny véget ért.

Amikor a Kapitány 
visszatér a hajóra, úgy, 
hogy kitűzte a zászlót a 
Sarkkörön (6-os Zóna), 
elveheti a Kitüntetés
jelölőt.

Az összes kockát
tegyétek vissza az
akció táblára.

Az Iránytűt adjátok 
tovább, balra.



EGYSZEMÉLYES
SZABÁLYOK

Vedd ki a készletből a lila és a zöld
kockákat a játékból.

Keverd bele az Időjárás pakliba az alábbi 
kártyákat: 6, 6, 5, 4, 3, 2.

Tedd a Jégtábla kártyát a pakli aljára.

Tedd a Kapitányodat a 2-es, egy 
Tudósodat és két Tengerészedet az 1-es 
Zónába.
Tegyél 4 ládát a 2-es, és 20 ládát az 1-es 
Zónába.
Tedd a hajót az 1-es Zónába.
Nem kezdhetsz táborozással. A játék 
folyamán csak egyetlen egyszer állíthatsz
tábort.

Elveszted a játékot amennyiben a Kapitány 
úgy tér vissza a hajóra 6 kört követően, 
hogy nem érinti a Sarkkört.

Haladó egyszemélyes variáns:
A Sarkkör érintésén túl további cél teljesíteni 
az alábbi kutatásokat a játék folyamán:

Kemény mód: 2 Kutatásjelölőt begyűjteni

Hófúvás mód: 4 Kutatásjelölőt begyűjteni

Vakító fehérség mód: 6 Kutatásjelölőt begyűjteni

EPIKUS JÁTÉK

Minden expedíció a következőkkel kezd:
Az 1-es Zónában - két tudóssal (sárga bábu), 
három tengerésszel (kék bábu), egy táborral, 
tizenegy ládával, három hordóval és a 
hajóval.

A 2-es Zónában - egy Kapitánnyal (piros 
bábu), négy ládával és a csaapt Zászlóval.

Vegyétek ki a Jégtábla kártyát az Időjárás 
kártyák közül.
Keverjétek össze a maradék tizenkettő 
Időjárás kártyát és húzzatok belőle hetet.
A maradék öt kártyát, anélkül, hogy 
megnéznétek, tegyétek vissza a dobozba.
A hét kártya közül húzzatok kettőt és 
keverjétek össze a Jégtábla kártyával. Majd 
a maradék öt kártyát tegyétek ennek a 
három lapnak a tetejére és a nyolc kártyából 
képzett Időjárás paklit tegyétek a játéktábla 
mellé.

Az Epikus mód a haladó játékosok számára 
megfelelő, hosszabb játékverzió. Az alábbi 
változásokat kell alkalmazni az előkészületek során:
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Írta, illusztrálta és megalkotta: Robert van Zyl
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