
 A folyó mentén hajózva és a partot tanulmá-

nyozva az új otthonod szépsége elégedetté tesz. 

Növeld a területed, műveld a földed és használd 

fel az erőforrásaidat építkezésre, hogy tiéd 

legyen a régió leglenyűgözőbb települése.  

De figyelj az ellenfeleidre is! Ha nem vigyázol, a 

leggazdagabb földet elorozzák előled, mielőtt 

esélyed lenne a partra lépni! 

 

gy érintetlen földekkel teli új világ tárul ki 

előtted, ameddig csak a szem ellát.  E 



 

Játéktartozékok 

1 kétoldalas játéktábla, ami 7 szigetet ábrázol 
 

4 játékoskészlet (játékosonként 1), 
amely az alábbiakat tartalmazza:  
 

1 kétoldalú játékostábla 1 hajó 5 telepes 

44 erőforrás-jelölő 
 

fa agyag kő élelem 

65 tereplapka 
 

12 sivatag 10 terméketlen föld 14 erdő 

4 vegyes terep 8 hegy 17 mező 

20 bónuszjelölő 
 

33 épületkártya 
 

1 kezdőjátékos-jelölő 
 

…és ez a játékszabály. 
 

Előkészítés 

szimbóluma 

3  játékos 

4  játékos 



 

3-4  játékos 2   játékos 

A játék 

előkészítése 

3  játékos 

4  játékos 

 

2  játékos 

2  játékos 

3-4  játékos 

Tedd a játéktáblát az asztal közepére , a 
megfelelő játékosszámmal egyező oldalával felfelé 
(2 játékos vagy 3-4 játékos). Mindenki vegyen 
magához egy játékoskészletet (folyótábla, hajó, 
telepesek) és a folyótáblát, valamint a hajót 
helyezzétek magatok elé a játékosszámmal egyező 
(2 játékos vagy 3-4 játékos) oldalával felfelé .  
 

Tegyél 4 telepest a hajódra, az ötödiket pedig a 
hajótáblád jobb oldalán lévő, második játékkört 
jelző helyszínre (egy telepesszimbólum van rajta)

. 
 

Keverd össze a tereplapkákat és helyezd képpel lefelé a játéktábla 
megfelelő helyszínére  (javasoljuk, hogy előzzétek meg a lapkák 
leborulását azzal, hogy két halomba rakjátok le, aminek egyébként 
nincs hatása a játékmenetre). Húzz fel annyi tereplapkát a pakliból, 
hogy lefedd az előkésztési szimbólummal rendelkező és a játékos-
számnak megfelelő adott helyszíneket, majd fordítsd át ezeket a 
lapkákat képpel felfelé . A játékosok számánál eggyel több lapka 
kerül lehelyezésre és a tényleges játékmenet kezdete előtt ezek 
felhasználásra is kerülnek.  
 

Keverd össze az épületkártyákat és helyezd a paklit képpel lefelé a 
játéktábla jobbszélső szigetére. Ezt követően, húzz fel annyi kártyát 
a pakliból, hogy mindegyik helyszínre kerüljön egy képpel felfelé .  
 

Ezután, helyezd le az erőforrásokat a játéktábla megfelelő szigeteire, 
figyelembe véve a játékosok számát (4-nél kevesebb játékos esetén, 
rakd vissza a nem használt erőforrásokat a játék dobozába) . 
 

Vedd a bónuszjelölőket (2 játékos esetén 
azokat, amelyeknek az elején csak 2 pötty 
látható) és készíts belőlük 2 kupacot. Rakd az 
összes „0”-ás jelölőt egy kupacba képpel felfelé 
a jobb oldali bónuszmezőre, a másik kupac  
 bónuszlapkáit pedig rendezd csökkenő sorrendbe. Ezt a bónusz-
kupacot a bal oldali bónuszmezőre tedd, a „6”-os értékűvel a 
tetején .  
 

Végül, egy véletlenszerűen választott játékos vegye magához a 
kezdőjátékos-jelölőt  és ezzel készen is álltok a játékra!  
 



 

A játék célja 
A játékban, a telepeseidet küldöd egy nagy folyóra, hogy 
erőforrásokat gyűjtsenek és az út mentén épületeket építsenek. 
A győztes az a játékos lesz, aki a játék végére a legeredmé-
nyesebb településsel rendelkezik.  
 

Még a játék kezdete előtt, minden játékosnak el kell vennie 
egy választott, első tereplapkát. A kezdőjátékossal kezdve, 
mindenki vegyen el az óramutató járásával egyező irányba 
haladva egy képpel felfelé fordított tereplapkát, amit tegyen a 
folyótáblája első mezőjére (bal felső sarokban). A maradék 
lapkákat távolítsátok el a játékból.  
 

Majd húzz fel annyi lapkát a kupacból, hogy lefedd a sziget 
összes helyszínét a játékosok számának megfelelően.  
 

Előzetes  forduló 

A lapkák hatásait később részletesen is ismertetjük. Egyelőre azt jegyezzétek 
meg, hogy néhány lapka erőforrásokat fog termelni (körben ábrázolt 
erőforrás), míg más lapkák az erőforrások tárolását teszik lehetővé (raktár 
szimbólum), de van olyan, amely mindkettőt lehetővé teszi. Ezen kívül, 
vannak olyan mezőlapkák, amelyek különleges hatással rendelkeznek, 
amelyeknek a tulajdonságait szintén a szabály végén ismertetjük.  
 

Egy termelőlapka  
(kő) 

 

Egy raktárlapka 
 

Egy mezőlapka 
 

Egy termelő- és egy 
raktárlapka 

 

A játék menete 
A játék több körön keresztül zajlik, ahol egymást felváltva 
végzitek el a fordulóitokat (a kezdőjátékostól az óramutató 
járásával egyező irányba haladva) úgy, hogy a hajótokról egy 
telepest a játéktábla valamelyik szigetére helyeztek és végre-
hajtjátok a hozzá tartozó akciót.  
 

Miután az összes hajóról elfogynak a telepesek, a játékkör 
befejeződik és a helyreállítás fázisa következik. A játékot egy új 
körrel folytatjátok egészen addig, amíg a játékvégi feltételeket 
el nem éritek.  
 

Megjegyzés: A játék egy bizonyos pontján előfordulhat, 
hogy nem lesz minden játékosnak egyforma számú 
telepese a hajóján. Abban az esetben, amikor te következel 
és üres a hajód, akkor egyszerűen a fordulód kimarad. Ez 
azt jelenti, hogy ugyanaz a játékos a kör végén több 
fordulót is elvégezhet egymás után.  
 

Játékosforduló 
Az első lépés, amit a fordulód során megtehetsz, 
hogy élelemért erőforrással kereskedsz. Tegyél 
vissza a készletbe 3 bármilyen erőforrást és vegyél 
el 1 élelmet (ezt többször is megteheted, ha van 
elegendő erőforrásod és rendelkezésre álló élelem-
jelölő). Ezután, vedd el az egyik telepesed a hajódról, helyezd 

 a játéktábla egy helyszínére, végrehajtva a rá vonatkozó akciót.  
 

Egy telepes lehelyezése 
A játéktáblán 3 különböző kategóriájú helyszín található, 
ahova a telepesek lehelyezhetők:  
 

Egy ilyen helyszín, csak 1 
telepest fogadhat, bármilyen 
színben.  
 

Ezeken a helyszíneken, minden 
játékosnak csak 2 telepese 
lehet.  
 

Ezen a helyszínen, bármilyen 
és bármennyi telepes állhat.  
 

Minden akciót kötelező elvégezni. Nem helyezhetsz olyan 
helyszínre telepest, aminek az adott akcióját nem tudod 
végrehajtani.  
 
A helyszíni akció végrehajtása 
A végrehajtandó akciód mindig attól a helyszíntől függ, ahova 
a telepesed lehelyezted.  
 



 

Tereplapkát veszel el Felépítesz egy épületet 
Épületkártyát szerzel 

Elveszed a kezdőjátékos-jelölőt Tereplapkát cserélsz Erőforrást termelsz 

Egy tereplapka elvétele Erőforrás termelése 

Vegyél el egy képpel felfelé néző tereplakát 
és rakd azt a folyótáblád következő szabad 
mezőjére, követve a folyó áramlását.  
 

Haladva a folyó 
áramlása szerint 

Ha a folyótábládon a termelési és tárolási 
szimbólumokat lefeded egy lehelyezett 
lapkával, akkor azok elvesznek.  
 Azonban, ha erőforrások voltak a lefedett tárolási 
szimbólumon, azt az erőforrást áthelyezheted egy másik 
elérhető helyszínre (még az éppen lehelyezett lapkára is).  
  Ezt az akciót nem választhatod akkor, ha a folyótáblád 
mind a 12 helyszíne betelt (12 lapka), vagy már ebben a 
fordulóban kétszer elvégezted ezt az akciót.  
 

A fa, a kő és az agyag ugyanolyan módon működik. Vegyél 
el annyi erőforrást a választott típus esetében, mint amennyit 
a folyótáblád adott típusának a termelési szimbóluma 
ábrázol.  
 Megjegyzés: 3-4 játékos esetében egy termelési szigetre 
lehelyezett első telepes extra erőforrást ad a táblán látható 
módon.  
 Az elvett erőforrásokat a folyótábládon kell tárolni (a raktárak 
bármilyen típusú erőforrás egyikét képesek tárolni). Ha nincs 
elegendő hely a tárolásra, akkor az éppen elvett erőforrások egy 
részét elveszíted, vagy dobj el úgy egy erőforrást, hogy vissza-
teszed azt a megfelelő szigetre.  
 

Azért, hogy agyagot termelj, lehelyezel egy telepest az agyagszigetre. 
Négy játékos esetében 3 agyagszimbólum áll rendelkezésre és te vagy az 
első, aki ebben a körben agyagot termel, így 4 agyagot vehetsz el. 

Sajnos, csak 3 üres raktárad van.  Ezért csak 3 agyagot veszel el, vagy 
visszateszel 1 követ, hogy elvehesd a 4 agyagot.  



 

Az élelem egy joker erőforrás, amely több erőforrást is 
helyettesíthet. Ha az egyik telepesed az élelemszigetre 
teszed, akkor elvehetsz egy élelemjelölőt. 
 Ne feledd, hogy élelmet a fordulód elején is szerezhetsz az erő-

források kereskedésével. Az erőforrások korlátozott számban 
állnak rendelkezésre. 
 Több erőforrást nem termelhetsz, mint amennyi elérhető egy 
szigeten. Ha már nincs több rendelkezésre álló élelemjelölő, 
attól még lehelyezheted az egyik telepesed az élelem-szigetre 
és elvehetsz 1 megfelelő erőforrást egy választott szigetről.  
  Ezt az akciót csak akkor választhatod, ha ezzel szerzel 
legalább egy erőforrást (akár a termelési szimbólumok, vagy az 
első telepesed után járó bónuszerőforrásnak köszönhetően).  

Egy épületkártya szerzése 

Egy épület felépítése 

Vegyél el egy választott épületkártyát és tedd képpel lefelé 
magad elé. Ez lehetővé teszi, hogy később ezt az épületet egy 
csökkentett költséggel felépítsd.  
  Ezt az akciót nem választhatod akkor, ha már előtted van 
2 képpel lefelé fordított épületkártya. 
 

Ha erre a helyszínre helyezed egy telepesed, felépíthetsz a 
játéktábla képpel felfelé fordított épületei közül egyet, vagy 
egyet abból, amit korábban magad elé tettél.  
 

Ahhoz, hogy felépítsd az adott épületet, fizesd ki az építés 
költségét úgy, hogy a kártyán ábrázolt szükséges erőforrásokat 
visszateszed a megfelelő szigetre. Ne feledkezz meg arról, hogy 
az élelemjelölő egy joker erőforrás. Tehát, bármilyen erőforrást 
helyettesíthet.  

Amennyiben egy olyan épületet építesz fel, amely már képpel 
lefelé fordítva előtted volt, annak az építési költsége 1-gyel 
csökken egy választott erőforrás esetében.  
 

Csúsztasd az épületkártyát a folyótáblád jobb oldala alá, hogy 
így tudd titokban tartani a győzelmi pontértékét, majd vedd el 
a következő rendelkezésre álló bónuszjelölőt. Ezt a jelölőt tedd 
képpel lefelé a folyótáblád fenti üres bónuszmezőjére. 
 

A második bónuszjelölővel az expedíciódat egy újabb telepes 
gazdagítja. Egyszerűen vedd le a bónuszmezőről és tedd a 
hajódra. Ez a telepes rendelkezésre áll ennek a körnek a 
következő fordulójában (még akkor is, ha te voltál az utolsó 
játékos).  
 

Építkezés után, amikor az első bónuszjelölő kupaca elfogy, 
folytasd a játékot a másik bónuszjelölő kupaccal, még ha azok 
értéke ’’0”. Ez a játék végi feltételek nyomon követésében segít. 
A játék végén, az egyik mezőlapka adhat bizonyos értéket 
ezeknek a jelölőknek.  
 

Ha már nincs rendelkezésre álló bónuszjelölő, attól még 
építkezhetsz, de jelölőket már nem tudsz elvenni. 
 

A kezdőjátékos-jelölő elvétele 

 Ezt az akciót nem választhatod akkor, ha nem tudod 
kifizetni az építés költségét. 
 

Egyszerűen csak vedd el a kezdőjátékos-jelölőt és tedd magad 
elé. A következő körben te vagy, aki elsőként kezdi a kört.  
 



 

A kezdőjátékos pozíciódat bebiztosíthatod azzal is, hogy erre a 
helyszínre küldöd az egyik telepesed annak ellenére, hogy már 
nálad van a kezdőjátékos-jelölő.  
 

Ha senki sem küld ide telepest, a kezdőjátékos-jelölő ott 
marad, akinél aktuálisan van.  
 
Tereplapkák cseréje 

Cserélj fel két tereplapkát a hajótábládon. Ez az akció hatással 
lesz a végső pontozásra (lásd alább).  
 

Amennyiben a felcserélt lapkákon erőforrások vannak, akkor 
azok a raktárukban maradnak, és azzal együtt kerülnek 
áthelyezésre.  

Helyreállítás fázisa 

Távolítsd el a szigeten maradt tereplapkákat, majd húzz fel annyi 
lapkát, hogy feltöltsd a szükséges helyeket. Amennyiben nincs 
elegendő lapka a játéktábla feltöltéshez, keverd össze az eldobott 
lapkákat és abból alkoss egy új lapkakupacot, hogy feltöltsd a még 
hiányzó helyeket.  
Hagyd a megmaradt épületkártyákat a helyükön és azokra a 
helyekre húzz fel újakat, amik már felépültek vagy a játékosok 
előtt vannak tartalékban. 
Mindannyian vegyétek vissza a telepeseiteket a játéktábláról és 
tegyétek vissza a hajótokra.  
Az új kört a kezdőjátékos indítja.  
 

Amikor az összes hajó üres, a játékkör befejeződik. 
Mielőtt az új kört elkezdenétek, hajtsd végre az alábbi  lépéseket: 

 

Példa a pontozásra 

Fontos: A folyótáblán 4 különleges keretű terep-
lapka helyszíne található. Amennyiben az előző 
körben lefedtél ezekből a helyszínekből akár egyet  
 is, helyezd ide az egyik telepesed, aki úgy döntött, hogy itt 
telepedik le. Tedd a telepest erre a telepes alakzatra, ahelyett, 
hogy visszatennéd a hajódra. Ez a telepes a játék végéig ezen a 
helyszínen marad, és nem fogod használni többet. 

A játék vége 
Ha valamelyik játékosnak 5 bónuszjelölője van (kétfős 
játékban 4), vagy megszerzi a 12. tereplapkáját is, az elindítja a 
játék végét. Fejezzétek be ezt a játékkört, hajtsátok végre a 
helyreállítás fázisát és folytassátok a végső pontozással.  
 
Végső pontozás 
Adjátok össze a bónuszjelölőitek és az épületeitek pont-
számait, majd ezután a következő bónuszokat: 
 

Három erőforrás bármely típusáért. 
 

A folyótáblád oszlopaiban lévő két egyező teleplapkáért 
(felülről kezdve).  
 vagy 

Oszloponként mind a három egyező tereplapkáért. 
 

Bármelyik mezőlapkából eredő pont (lásd a 8. oldalon).  
 

A játékot a legmagasabb pontszámmal rendelkező 
játékos nyeri. Döntetlen esetén, ezek a játékosok 

megosztják egymás között a győzelmet. 
 

Ez a folyótábla  45  pontot ér. 

A kétféle színű tereplapkák mindkét tereptípusnak megfelelnek, ami 
akkor hasznos, amikor megpróbálsz pontokat szerezni az oszlopok 
vagy a mezőlapkák bónusza után. 
 

Szintén vedd figyelembe, hogy az adott példában a második oszlop 
nem ér pontot, mert a két felső lapka nem egyező. 
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Mezőlapkák 

A mezőlapkák különleges lapkák. Néhányuk azonnali előnyöket biztosít, mások felhasználásra 
kerülnek a játék során, vagy néhányuk bónuszpontokat adnak a játék végi pontozáskor.  
 Függelék 

A játék végén, minden ilyen lapkáért a folyótábládon 1 pontot kapsz. 

Ezek a lapkák erőforrástermelő lapkák. A játék végén, további 1 pontot 
kapsz a folyótáblád (ezt is beleértve) minden azonos típusú erőforrás 

szimbólumáért. A játék végén elérhető maximális bónuszpontok száma 3. 

Minden helyreállítás fázis során, vegyél el egy erőforrást (ha elérhető) és 
tárold azt. Az ábrázolt erőforrás nem számít termelési szimbólumnak.  

A játék végén ez a lapka 2 pontot ér.  

Azonnal vegyél el az ábrázolt erőforrások közül legfeljebb 4-et (ha 
rendelkezésre áll) és raktározd el azokat (egyszeri bónusz). 

Azonnal végezd el 
kétszer a „Tereplapkák 

cseréje” akciót 
(egyszeri bónusz). 

A játék végén ez a 
lapka 1 pontot ér a 

hajódon maradt 
minden telepes után. 

A játék végén ez a lapka  
1 pontot ér a folyótáblád 

minden bónuszjelölője  
után (a „0”-át is bele- 

értve). 

Regisztráld a társasjátékod  

Meghívunk, hogy csatlakozz a Days of Wonder Online közösségéhez, 
ahol számos játékunk online változatát működtetjük. Azért, hogy 
használhasd a Days of Wonder Online számod, add hozzá a meglévő 
fiókodhoz, vagy regisztrálj a www.daysofwonder.com/the-river 
oldalon és kattints az új játékos regisztrációja gombra. Ezután csak 
kövesd az utasításokat. Megtanulhatsz ezen kívül más Days of 
Wonder játékokat, vagy egyszerűen csak látogass meg bennünket: 

Fordította és szerkesztette: Holl Márta 
Lektorálta: Hipszki László  


