
 

 
Üdvözöllek Palm Island-on. Vedd át az irányítást egy bimbózó falu fölött, amely éppen csak 
felbukkant ezen az új szigeten. A segítségeddel nagy erőre fog szert tenni és egy virágzó 
szigeti faluvá válhat. Befekteted a nyersanyagokat, hogy növeld a termelést, létrehozol piacokat 
hogy termékekkel kereskedj, vagy növelni fogod a faludat és építesz majd templomokat, hogy 
győzelmi pontokat kaphass? Az, hogy hogyan formálod a saját szigeted az csakis rajtad áll!  
 
Cél 
Palm Island-ot a tenyeredben kell játszani. Csupán egy 17 kártyából álló paklit használva 
fejleszteni és átalakítani fogod minden kártyádat, hogy több nyersanyagot, képességet és 
győzelmi pontot kaphass. A játék 8 forduló után ér véget. Döntsd meg az ellenfeled pontját, 
vagy játsz egyedül és hasonlítsd össze a pontjaidat az 5. oldalon lévő táblázattal. 
 
A játék tartalma 
2 Játékos Pakli (mindkét színből 17 kártya) 

6 Szövetséges ( ) Kártya 

14 Ellenséges ( ) Kártya 

6 Hőstett ( ) 3 Kártyán 
1 Összefoglaló Kártya 
 
 
 
 
 



 
 
Egyszerű Egyszemélyes Előkészítés 
A játék elkezdéséhez vedd a kezedbe vagy a piros vagy a kék kezdő, 17 kártyából álló paklit, 

melyet a dekorációs csík színéről ismersz meg a kártya közepén. Tedd a szövetséges ( ), 

ellenséges ( ), és a hőstett ( ) kártyákat félre 
egyelőre, ezeket az 5. és 6. oldalon magyarázzuk el. 
 
Aktív terület: Minden kártyának 4 lehetséges 
elhelyezkedése van. Az arccal felfelé, fölső rész 
minden kártyán az aktív terület és a kártya jelenlegi 
elhelyezkedését jelöli. Minden kártyán található egy 
fehér nap ikon, amit a kezdő jelölőnek nevezünk, 

( ) az egyik sarokban az egyik oldalon. Fordítsd 
meg és forgasd meg az összes kártyát úgy, hogy az 
összes ilyen ikon elöl legyen és a bal felső sarokban. 

 
Tedd a forduló jelölőt félre. Keverd meg a paklid úgy, hogy minden 
kártya a megfelelő kezdő elhelyezkedésben maradjon. Tedd a 
forduló jelölőt a pakliba úgy, hogy az legyen a pakli utolsó 
kártyája. A játék kezdete előtt a pakliban lévő minden kártya 
helyzetét megnézheted. A játék során a paklidnak csak a legfelső 
3 kártyáját nézheted meg. 
 
Útra-való-Tipp: Ahelyett, hogy félreteszed a forduló jelölőt, (ha 
nincs elég hely) benne is hagyhatod azt a pakliban, majd miután 

megkeverted, visszateszed a pakli végére a megfelelő kezdő sorrend érdekében. 

A Játék elkezdése 
Minden körben 2 dolog közül az egyiket kell megtenned: 
vagy a paklid fölső 2 kártyája közül az egyik akcióját hajtod 
végre, vagy eldobod a paklid legfölső kártyáját. Amikor 
akciót hajtasz végre, válassz ki 1-et a 3 akció közül, 

 ( , , ) amelyek a kártya aktív területén tűnhetnek 

fel. A 3 akció a következő: raktározás ( ), forgatás  

( ),és megfordítás( ). A kártya akciójának a 
használatához ki kell fizetned a költséget, ami rögtön az 
akció ikontól jobbra található. Az elraktározott 



nyersanyagokkal tudod kifizetni a költségeket úgy, hogy az elraktározott nyersanyagokat az 
óramutató járásával ellenkező irányban forgatod és a pakliban lévő helyüket megtartod. 
 
 

Raktározás 
Fizess ki minden költséget, ami az akció jobbján található, majd 
fordítsd a kártyát 90°-al az óramutató járásának az irányában és tedd a 
pakli végére úgy, hogy csak a nyersanyagokat lásd a kártyának az 
aktív területén. Ezt az elraktározott kártyát lehet később egy akció 
kifizetésére használni. Ha már vannak elraktározott kártyák, akkor az 
újonnan elraktározott kártyát úgy helyezd el, hogy kissé jobban kiálljon a többi közül, így minden 
elérhető nyersanyag látszik. 
 

Forgatás 
Fizess ki minden költséget, ami az akció jobbján található, majd 
fordítsd a kártyát 180°-al (anélkül, hogy az elejéről a hátára 
fordítanád) és tedd a paklid végére. 

Megfordítás 
Fizess ki minden költséget, ami az akció jobbján található, 
majd fordítsd meg a kártyát az elejéről a hátára (forgatás 
nélkül), majd tedd a pakli végére.  
A fent említett akciók közül bármelyiket használhatod, 
amelyek a paklid legfölső 2 kártyájának az aktív területén láthatóak. Ha a paklid második 
kártyáját használod, az első kártya a helyén marad. Amint akciót hajtottál végre, vagy eldobtál, 
elkezded a következő körödet. 
 
Dönthetsz úgy, hogy eldobod a paklid fölső kártyáját úgy, hogy azt a pakli végére teszed, 
ahelyett, hogy egy kártyán lévő akciót hajtanál végre. 
 
Ha a paklid legfölső két kártyája közül egyikkel sem tudsz akciót végrehajtani, akkor az első 
kártyát kell eldobnod. A pakli második kártyáját sosem lehet eldobni. 

Nyersanyagok Kezelése 
Fizetés 
Ha egy akció ingyenesnek van feltüntetve, akkor azt az akciót 
nyersanyag kifizetése nélkül végrehajthatod. Ellenkező esetben, egy 
akció költségének a kifizetéséhez 1 vagy több elraktározott nyersanyag kártyát kell használnod 
úgy, hogy elforgatod őket 90°-al az óramutató járásával ellenkező irányban. Ne feledd, ne 
változtasd meg a kártya helyét a pakliban, amikor fizetsz; ehelyett forgasd azt anélkül, hogy a 
pakliban megváltoztatnád a helyét. Ha egy kártyának több nyersanyaga van, mint amennyire 



szükséged van, hogy egy bizonyos költséget kifizess, akkor elveszíted az extra nyersanyagot, 
mivel nem fizethetsz ki több mint 1 akciót egyszerre. 
  
  
 
Példa 1: Ez az akció 3 nyersanyagba kerül (1 Farönk, 1 Hal és 1 Kő). 
 
 
Példa 2: A "/" szimbólum azt jelenti, hogy “vagy”. Ez az akció 1 nyersanyagba kerül (1 Farönk, 
vagy 1 Hal, vagy 1 Kő). 
 
Amikor egy akció kifizetéséről döntetsz, megnézheted a paklid legfölső 2 kártyája közül az 
egyiknek a hátát, hogy információt szerezz arról, hogy érdemes lesz-e megvásárolni a 
fejlesztést, vagy nem. Ha így teszel, akkor bizonyosodj meg arról, hogy minden kártyát az 
eredeti helyére és helyzetében teszel vissza. 
 
Nyersanyag Korlát 
Csak 4 nyersanyag kártyát szabad elraktározni (oldalt kibújva) 
egyszerre. Ezen 4 kártya közül mindegyik korlátlan számú 
nyersanyaggal rendelkezhet. Ha nyersanyagot szeretnél elraktározni, 
amikor már 4 el van raktározva, akkor először 1 jelenleg elraktározott 
kártyát vissza kell állítani úgy, hogy azt az óramutató járásával 
ellentétes irányban forgatod (de nem változtatod meg a helyét), így helyet csinálva az új 
nyersanyag kártyának. 
  
Elraktározott Nyersanyag Húzása 
Ha egy elraktározott nyersanyag kártya a paklid legfölső kártyája, akkor azonnal el kell azt 
dobnod úgy, hogy 90°-al az óramutató járásával ellentétes irányban forgatod és a pakli végére 
teszed. 

Forduló Vége 
Amikor a paklid legfölső kártyája a forduló jelölő kártya, ez jelzi annak a számú fordulónak a 
végét, ami a forduló jelölő kártyán fel van tüntetve. Amikor ez megtörténik, meg kell fordítanod 
vagy forgatnod úgy, hogy a következő, magasabb számot mutassa majd a pakli végére kell 
tenned. Amikor a 4. fordulóról az 5.-re kerülsz, tedd vissza a forduló jelölőt arra az oldalára, 
amin az 1/5 áll és használd a kisebb számokat minden oldalon. Nem aktiválhatod a forduló 
jelölőt, amikor az a pakli második kártyája. Minden forduló végén megőrzöd az elraktározott 
nyersanyagaidat. 8 forduló után a játék véget ér és ki kell számoldod az elért pontszámodat. 
 



Játék Vége / Pontozás 
Amint egy játéknak mind a 8 fordulóját teljesítetted, add össze az összes győzelmi 
pontot a paklid minden kártyájának aktív területén, melyek egy csillaggal vannak 

jelölve( ). Ha egyedül játszol, akkor hasonlítsd össze a pontodat az 5. oldalon 
lévő táblázattal és nézd meg, hogyan fejlődött a falvad. Amikor 1 vagy több ellenféllel játszol, a 
legtöbb ponttal rendelkező játékos győz. Holtverseny esetén minden játékos meg kell számolja 

a fejlesztéseit ( ) és a legtöbb fejlesztéssel rendelkező játékos győz. Ha még így is döntetlen, 
a legtöbb elraktározott nyersanyaggal rendelkező játékos lesz a nyertes. 

 
 

Egyszemélyes Játék - 
 Hőstettek 

Ahogyan növekszel, hogy egyre erősebb faluvezér 
legyél, nagy tiszteletnek örvendő tárgyakat gyűjthetsz az 
eredményeidért. Ezek a Hőstettek, és különleges 
képességekkel szolgálnak az összes jövőbeli 
egyszemélyes játékodhoz. Bármelyik egyszemélyes 
játék végén, ellenőrizd az összes Hőstett kártyát és 

nézd meg, hogy teljesítetted-e az adott Hőstett minimum feltételét. Ha megfeleltél minden 
felsorolt kritériumnak, megszerzed azt a Hőstett kártyát és a jövőbeli egyszemélyes játékokhoz 
használhatod.  

Minden Hőstett a kezdő jelölővel kezd ( ), ami a kártya bal felső sarkában található. Amikor 

egy Hőstettet elértél, forgasd úgy, hogy a nyitott jelölő ( ) a kártya bal felső sarkában legyen. 
Amikor egy elért Hőstettet használsz, rendezd el úgy a kártyát, hogy a nyitott jelölő a kártya bal 
felső sarkában legyen, majd pedig tedd azt a paklid végére. Néhány Hőstett úgy működik mint a 
hagyományos épületek, míg másoknak különleges szabályaik vannak, amik korlátozhatják a 
használatukat az egyes játékokban. 



2 Játékos 
A 2 személyes játékot ugyanúgy kell játszani, mint a fő játékot, viszont a játék párhuzamosan 
fut, valós időben. Minden forduló végén, amikor a forduló jelölő kártya előkerül, a játékosok 
megállnak, megvárják, mÍg minden játékos eléri a forduló jelölőt, majd pedig végrehajtják a 

szövetséges ( ) vagy ellenséges ( ) akciókat.  
  
Tegyétek az ellenséges kártyákat vagy a szövetséges kártyákat egy középponti területre. 
 
Útra-való-Tipp: Megkérhetitek az egyik játékost, hogy tartsa ezeket a kártyákat a paklijában. Ez a 
játékos ezeket a kártyákat a kezdő helyzetükben pontosan a forduló jelölő elé teszi. Amikor ezen kártyák 
közül az egyik a játékos paklijának az első kártyája, az jelzi majd annak a játékosnak a fordulója végét. 
 

Szövetség 
Ebben a verzióban a játékosoknak nyersanyagot kell elkölteniük, hogy felkészítsék a szigetjüket 
a különböző katasztrófákra. Válasszatok ki egy katasztrófát, amivel játszani fogtok, majd 
tegyétek azt egy középponti helyre. Egy katasztrófa fejlesztés költsége a játékosok számától 
függ. 2 játékos esetén az ár, ami azt állítja, hogy 1 fa, 2 hal és 1 kő játékosonként, az 2 fába, 4 
halba és 2 kőbe fog kerülni összesen. Minden forduló alatt a játékosok egyedül készítik fel és 
fejlesztik falvaikat. A forduló végén a játékosok együttműködhetnek, hogy kifizessék a 
katasztrófa költségét. Ezt a költséget teljesen ki kell fizetni úgy, hogy a játékosok bármilyen 
kombinációban kifizetik az árat, hogy továbbléphessenek a következő szintre. A jelenlegi szintet 
bármelyik forduló végén lehet teljesíteni. Azonban ha nem vagytok képesek teljesíteni a 
katasztrófát a 8. vagy egy azelőtti körben, minden játékos veszít. Ha teljesítettétek, mindenki 
győz! A játékosok megszámolhatják a pontjaikat a játék végén, hogy összehasonlítsák a 
pontjaikat, ha szeretnék. A csapat pontja annak a játékosnak a pontjával egyenlő, akinek a 
legkevesebb van. 
 

Szövetséges Képességek 
Amíg a szövetséges játékot előkészítitek, a játékosok dönthetnek úgy, hogy használnak 1 

szövetséges képesség kártyát ( ). Ez a kártya elérhető és fejleszthető egy forduló végén, 
csakúgy mint a katasztrófa kártyák. Amint fejlesztették, lehetővé tesz egy csapat erőt, amelyet 
minden játékos használhat az egyes fordulók alatt. Ezen képességek kerülhetnek épület 
fejlesztésekbe és nyersanyagokba egyaránt. Ellenőrizzétek, hogy megvan-e a megfelelő számú 
fejlesztés és fizessétek ki az árát, hogy használhassátok a kártyának az akcióit. 
 
 

Hagyományos Ellenséges  



Ez a hagyományos ellenséges verzió, ahol a játékosok azon dolgoznak, hogy a paklijukat a 
többi játékosnál hatékonyabban használják. A játék egy játékossal kezdődik, aki megkeveri a 
pakliját, majd felolvassa minden egyes kártya számát abban a sorrendben, ahogyan azok a 
keverés által elhelyezkednek. Minden további játékos ennek megfelelően állítja be a pakliját, 
hogy mindenkinek ugyanolyan legyen. 
 
Vegyétek el a helyőrség kártyákat 

( ), keverjétek meg őket és húzzatok egyszerre 1 kártyát, a másolatokat kidobva, míg nem 1 
erdei helyőrség, 1 tengeri helyőrség és 1 hegységi helyőrséggel nem rendelkeztek. Minden 
forduló végén a játékosok megvehetik ezeket, ha megfelelnek a helyőrség kártya hagyományos 
területén felsorolt feltételeknek. Ha egy játékos megfelelt a kritériumoknak, elveszi ezt a kártyát, 
megforgatja 180°-al, majd pedig a paklijába teszi pontosan a forduló jelölő után. Ha több játékos 
is eléri ezt ugyanabban a körben, egyetlen játékos sem kapja meg a kártyát és vissza kell tenni 
a dobozba. A játék végén a játékosok minden elért helyőrségük értékét hozzáadják az 
összesített pontjukhoz. 
 

Ez a variáció választhatóan használhatja a Falusi Kártyákat ( )  
(további információ az 5. oldalon).  
Miután felállítottátok a helyőrség kártyákat, húzzatok 3 véletlenszerű egyedi Falusit. Mindkét 
játékos ezen Falusiak másolatait adja hozzá a paklijákhoz, a fő pakli és a forduló jelölő közé. 
 
 
 

Gyors Ellenséges 
Ez a variáció csak azoknak a játékosoknak ajánlott, akik a játékot már jól ismerik. A játék 1 
játékossal kezdődik, aki megkeveri a pakliját és felolvassa minden kártyának a számát abban a 
sorrendben, amely a keverés után létrejött. Minden további játékos ennek megfelelően állítja be 
a pakliját, hogy mindenkinek ugyanolyan legyen. 

Tegyétek a Helyőrség kártyákat ( ) egy középponti helyre a 4-el a pakli tetején és lefelé 
számolva a 2-ig. Az első játékos, aki eléri a forduló jelölőjét kapja azt a kiváltságot, hogy 
megvehet egyet az elérhető Helyőrség kártyák közül, a többi játékos előtt. Miután megvette, a 
játékos a helyőrség kártyát megforgatja 180°-al és a paklijába teszi pontosan a forduló jelölő 
kártya után. A játékosok egymást váltva vásárolnak Helyőrség kártyákat, abban a sorrendben, 
ahogyan a fordulót befejezték, addig, míg már nem lehet több kártyát vásárolni. Amint a 
játékosok befejezték a vásárlást és készen állnak, elkezdik a következő fordulót párhuzamosan. 
 
Ez a mód választhatóan használhatja a Falusi kártyákat. Húzzatok 3 véletlenszerű Falusit, amit 
a középponti paklihoz használtok a Helyőrségek helyett.  
 
 



Falusi Kártyák 

Minden Falusi kártyának ( ) egyedi képessége van. Toborozzatok Falusiakat a költségük 
kifizetésével. Néhány falusinak van egy “aktív” képessége, mások győzelmi pontokkal 
jutalmaznak a játék végén. Azoknak a Falusiaknak, amelyek azt mondják Aktív, van egy 
hatásuk a fordulóra. A forduló elején válassz ki bármennyi Aktív kártyát, amit már toboroztál, és 
használd őket abban a fordulóban. Amikor a kártyákat toborozzák, pontosan a forduló jelölő 
mögé kerülnek a pakliba. Amint egy Falusit toboroztak, a pakliban marad a játék végéig. “Aktív” 
képességeket minden fordulóban lehet használni a költségük kifizetése nélkül. Annyi Falusit 
toborozhatsz, amennyit csak meg tudsz engedni magadnak. 
 
A falusiakat egyszemélyes játékban is lehet használni úgy, hogy 3 véletlenszerű Falusit teszel a 
fő paklid és a forduló jelölő közé. 
 
 
 
 
 
3+  Játékos 
 
Használd a játék további példányait, hogy több mint 2 játékos is tudjon játszani. Kövessétek a 
hagyományos utasításokat, amik a 2 személyes játékra vonatkoznak. Ha Falusiakkal játszotok 
a gyors verzióban, játékosonként 1-el több Falusit használjatok. 
  

Pontozó Táblázat 
Hasonlítsd össze a pontjaidat az alábbi táblázattal és nézd 
meg, hogyan fejlődött a szigeted. 
 
Könnyű: Bármennyi Hőstettet használhatsz. 
Közepes: Minden játékban 1 Hőstettet használhatsz. 
Nehéz: Ne használj Hőstetteket. 
 
Lehet Hőstetteket használni, hogy új Hőstetteket érj el. 
Azonban olyan Hőstetteket használni, amit könnyűn szereztél 
meg, közepes módban nem olyan lenyűgöző, mint közepesen 
elérni őket. 

 
 
Elraktározott Nyersanyag Elválasztók 
A játékban található elválasztókat a játék rendezéséhez lehet 



használni, hogy az egyes kártya szetteket könnyebben meg lehessen találni. A négyzet alakú 
kártyák könnyebbé teszik a pakliban lévő elválasztók megtalálását. Az elválasztókat akár arra is 
használhatod, hogy szüneteltess egy folyamatban lévő játékot. Az elválasztók az egyik oldalon 
az alattuk lévő kártyát jelzik, mint elraktározott nyersanyag. Amikor szüneteltetni szeretnéd a 
játékot, tegyél 1 ilyen kártyát minden jelenleg elraktározott nyersanyagod elé, majd forgasd meg 
az összes ilyen elraktározott kártyát 90°-al az óramutató járásával ellenkező irányba. Tedd 
vissza az összes kártyát a dobozba. Amikor készen állsz a folytatásra, menj végig a paklin, 
keresd meg mindegyik elraktározott nyersanyag elválasztót és forgasd el az alatta lévő 
nyersanyagot 90°-al az óramutató járásának az irányába és tedd vissza az elválasztót a 
dobozba. 
 
 


