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BEVEZETÉS 

 

A Voyage of athe Beagle egy fantasztikus kampány A Robinson Crusoe játékhoz. Az 1831 és 36 között történt 
valós eseményeken alapszik, melyek végül az evolúció elméletének megszületéséhez vezettek. 

 

A kaland elején a játékosok Darwin és a HMS Beagle legénységének bőrében játszanak. A forgatókönyvek 
alatt szembe kell nézzenek balsorsukkal, és segíteniük kel az ifjú tudóst kutatásaiban. 

A kiegészítőben találsz 5 forgatókönyvet, melyeket egymás után játszva adják ki a történetet. 

• Scenario 1: A játékosoknak segíteniük kell Darwinnak a mintagyűjtésben a szigeten. 
• Scenario 2: Visszatér a Beagle, de a játékosoknak ki kell javítaniuk a sérüléseket, mielőtt vissza 

indulhatnának. 
• Scenario 3: A játékosoknak a Beagle fedélzetén át kell hajózniuk egy veszélyes tengerszakaszon és 

tanulmányozniuk kell azt 
• Scenario 4: A játékosok felfedeznek egy lakott szigetet, és megismerik a helybéliek titkait 
• Scenario 5: Betegség sújtja a hajót és a játékosoknak meg kell menteni az első forgatókönyvben 

összegyűjtött mintákat a pusztulástól. 

Ez a Robinson első kiegészítője. Tartalmaz elemeket, amiket csak ezzel a kampánnyal lehet használni, és 
tartalmaz univerzális komponenseket, amit bármelyik más forgatókönyvhöz használható. 

 

TÁVOLSÁG A SZIGETEN 

Az alapjátékhoz is felhasználhatóak a szabályok 

Amikor a játékosok a táborlapkán vagy egy szomszédos Szigetlapkán/területen akciót hajtanak végre (vagy egy 
akció hatása itt jelentkezik, pl. Menedék Építés), használhatják a szükség szerint legkevesebb bábut 
akciónként. 

Ez a szabály mindig módosul a speciális akció szabályok hatására, mint: 

• A játékosok nem gyűjthetnek nyersanyagokat, ha már a gyűjtögetési fázisban megtették, vagyis nem 
hajthatnak végre gyűjtögetés akciót a Tábor lapkáján. De ha a játékosok olyan dolgokat akarnak 
gyűjteni, amit nem gyűjtöttek be a gyűjtögetés fázisban, végrehajthatják az akciót a tábor lapkáján is. 
Pl. leletek gyűjtögetése az 1. forgatókönyvben. 

• Mikor a játékosok fel akarják fedezni a Szigetet (Új lapkák lehelyezésével), az akció üres Sziget 
területen történik. De ha különleges módon fedezik fel a szigetet, pl.: Totemekkel vagy különleges 
tokenekkel, az akciót végrehajthatjuk szigetlapkáról, vagy akár a táborról is. 

Amikor távolabbi szigetlapkán/helyen akarnak akciót végrehajtani, minden a tábortól átkelendő szigetlapka 
után plusz egy bábut kell használni. 

Megjegyzés: Mindig lennie kell összefüggő, felfedezett szigetrészeknek a tábor és a között a szigetlap/hely 
között, ahol az akciót végre akarjuk hajtani. 

• A játékosok nem hajthatnak végre akciót az X-el jelzett helyen, mivel nem vezet felfedezett terület 
oda. 

• 1/2 bábuval lehet akciót végrehajtani 
• 2/3 bábuval lehet akciót végrehajtani 
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KAMPÁNY SZABÁLYOK 

Az alapjátékban felvázolt szabályokat alkalmazzuk, hacsak nincs más feltüntetve. A változásokat és bővítéseket 
ebben a kampánykönyvben és a forgatókönyvlapokon találod. 

Az egyes forgatókönyvek kimenetelei, mind hatással lesznek a kampány következő részére. Ebből kifolyólag 
ajánlott őket sorban, egymás után játszani, ugyanannyi játékossal, és ugyanazokkal a típusú karakterekkel. Ha 
a játékosok szeretnének önmagában lejátszani egy történetet, vagy nem jegyezték le a pontszámokat az előző 
végén, kövessék a „Playing a Random Scenario” útmutatót a 20. oldalon.  

Ha bármelyik játékos karaktere meghal a forgatókönyv során, a játékot azonnal elvesztettétek és újra kell 
játsszátok a forgatókönyvet. Nem kell az egész kampányt elölről kezdeni. 

Megjegyzés: Az lenne az ideális, ha a játékosok egyszerre tudnák lejátszani az összes forgatókönyvet, de 
megértjük, hogy ez a komplexitás és az időhiány miatt nem lehetséges. Mindazonáltal, ha egy ültő helyedben 
letudod játszani az egész kampányt, úgy, hogy nem ismételsz meg egyetlen forgatókönyvet sem, adj hozzá + 10 
pontot a végső pontjaidhoz. (Ha szarás nélkül is kibírod adj hozzá 20at szerk.) 

 

A Kampány Célja 

A Kampány célja, hogy sikeresen teljesítsétek mind az 5 forgatókönyvet, és minél több Tudás Ponttal (KP) 
fejezzük be. Ahogy az alapszabályokban, itt is minden játékosnak túl kell élnie, és elnyeri a scenario hatásait. 

 

Minden Forgatókönyvhöz Használandó Komponensek és Szabályok 

A Solder-t az 1 vagy 2 játékos felállásoknál használhatjátok. 

Darwin Kabinja 

Darwin Kabinját a kampány során összegyűjtött különböző dolgok nyomon követésére használjátok: 

- Húsevő növények    - Fosszíliák 

- Ritka vadállatok    - Korallok 

- Egyedülálló nyersanyaggyűjtemény  - Törzsi titkok 

Minden táblázat minden egyes mezője egy egységet jelképez a típusokból, valamint mutatja, mennyi KP-t 
kaptok, ha az 1. forgatókönyv végére a birtokotokban van (Kivéve a Korallokat és a Törzsi titkokat, amelyeket 
más forgatókönyvekben gyűjtötök, hogy megfeleljetek a győzelmi feltételeknek és ezek KP-t sem adnak). 

Megjegyzés: A minták KP értéke az 5. forgatókönyvben meg fog változni. 

Mikor a játékosok egy újfajta dolgot szerez, egy fekete kockát helyeznek annak a táblarészének első mezőjére. 
Amikor a második példányt is megszereztétek ugyanabból, a jelzőt mozgassátok eggyel arrébb. Amikor valamit 
elszerencsétlenkedtek, mozgassátok eggyel vissza a jelzőt, elveszítve a megfelelő mennyiségű KP-t. 

Példa: A játékosok elfogták az első különleges vadállatukat, így felhelyeznek egy fekete kockát a Különleges 
Vadállatok táblarészének első helyére, ami 5 KP-t mutat. Minden különleges vadállat 5 KP-t ér, így mikor a 
következőt is elfogjátok a jelző eggyel elmozdul a 10 KP-s mezőre. 

Darwin Kabinjának tábláját minden forgatókönyvben használjuk, és annak eredményét átvisszük a 
következőre. 
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Darwin Karaktere 

Darwin egy új karakter, amit ennek a kampánynak mind az 5 forgatókönyvében kell használnod és nem 
használható az alapjátékban. 

Darwin játékos számtól függetlenül részt vesz a játékban. A kampány legelején minden játékos kiválasztja a 
karakterét és maga elé veszi a tartozékait. Tegyétek Darwin karakterlapját az egyik játékos elé, vagy valahova 
az asztalra. Darwin akcióit meghatározhatja egy játékos, vagy együtt mindenki. 

Darvin játékosnak számít minden Esemény és Kaland hatás szempontjából. Lehet a kezdőjátékos, gyűjthet 
elszántságjelzőket, kalandba keveredhet, valamint egy jelzőt használhat az akciófázisban, hogy bármilyen olyan 
akciót végrehajtson, amire a játékosoknak lehetőségük van. Hatással van rá az időjárás, éjszaka ennie kell, és 
elszenved egy sérülést ha a szabadban tölti az éjszakát. Ugyanakkor NEM számít bele a játékosszámba, mikor a 
Menedék, Palánk, és Tető költségeit számoljátok. Akkor sem számít játékosnak, mikor bármi a játékosszámra 
hivatkozik. pl. Egy három emberes kampány azt jelenti, hogy ott van Darwin, és a ti hárman a játékosok. 

Darwin Karakter Kártyája 

Darwin rendelkezik a saját kétoldalú karakterkártyájával, 3 karakterspecifikus képességgel, de nincs egyedi 
találmánya, amit meg tudna építeni. Az egyik oldal (Rövidebb életvonal) lesz használatos a kampány minden 
forgatókönyvében, míg a másik oldala (Hosszabb életvonal és „scenario 2” jelzés) csak a 2. forgatókönyvben 
lesz használható, de csak abban az esetben, ha a játékosok elegendő KP-t szereztek az 1. forgatókönyvben a +2 
élet megszerzéséhez. 

Darwin Karakter Képességei 

A sikerben való hit 

Dobj el 3 Elszántságjelzőt, hogy felhelyezhess egy fekete jelzőt valamelyik karakter életvonalának 
morálcsökkentő jelzésére. Ha az életerőt jelző kocka ezen áthalad, nem csökken a morál. A forgatókönyv végén 
távolítsátok el a jelzőket. 

A vadállat megnyugtatása 

Ha Darwin részt vesz egy vadászat akcióban (akár ő hajtja végre, akár csak támogatja), fedjétek fel az állatot, 
majd eldobhat 2 Elszántságjelzőt, hogy 1-el csökkentse az erejét. 

Megjegyzés: Ez a képesség nem használható a 3. forgatókönyv alatti vadászat akcióknál, mivel ekkor nem 
használunk vadállat kártyákat. 

Had vessek rá egy pillantást 

Darwin ezt csak az akció fázisban használhatja. Helyezzétek rá a jelzőjét és dobjon el 2 Elszántságjelzőt, hogy 
eltávolíthasson egy fekete jelzőt, például egy kimerült nyersanyagról, vagy területtípusról, amit így használni 
lehet a későbbi körökben. Ezt bármelyik táborunkkal szomszédos lapkán használhatjuk. Ha valaki támogatja ezt 
az akciót, akkor távolabbi lapkákon is végre lehet hajtani, betartva az erre vonatkozó szabályokat. Nem 
használható a táborhelyünk lapkáján. 

A játékosok csak az után az akciófázis után szereznek hozzáférést a nyersanyaghoz/területtípushoz, amiben 
Darwin használta a helyreállító képességét azon a nyersanyagon/területtípuson. 

Legénység 
A kampány nehézsége a legénységkártyák használatával skálázható. Ezek a kártyák jelképezik a Beagle további 
legénységét. 

Minden forgatókönyv elején véletlenszerűen húzz 2/1/0 a könnyű/átlagos/nehéz szint beállításához. A 
forgatókönyvek végén keverd vissza a legénység kártyáit, így mindig 5 kártya közül húzol. 

A legénységről részletesen a könyv végén olvashatsz. 



4 
 

Scenario 1. – Felfedezés és Gyűjtögetés 
SCENARIO 1 SZABÁLYOK ÉS PLUSZ INFORMÁCIÓK, FORGATÓKÖNYVLAP 

Csatlakozol a HMS Beagle felfedezőhajó legénységéhez, és részt fogsz venni a híres 1831-es felfedező 
utazáson. Segíts a hajó természettudósának, Charles Darwinnak, annyi vadvilági mintát begyűjteni, amennyit 
csak lehet, és jegyzékbe venni a különböző növényeket és a sziget állatvilágát. A hajó visszatért a főszigetre 
utánpótlásért, majd később vissza fog térni, hogy hazaszállítson titeket és a mintákat. Gyűjtsd össze, amit csak 
tudsz, és éld túl, hogy elmesélhesd a történeteteket! 
 

Használd a következő komponenseket és szabályokat az eredeti játékéval együtt. 

7 DB HÚSEVŐ NÖVÉNY KÁRTYA: 
Ezeket a kártyákat akkor használd, mikor felfedezed a húsevő növények élőhelyét. Miután sikeresen hajtottál 
végre egy Növény Keresés akció a Pot Eszközzel, húzz egy Húsevő növény kártyát, és azonnal hajtsd végre a 
fölső Kaland hatást. Ezután ugyanolyan módon tegyük a kártyát írásos oldalával felfelé a jobboldali Fenyegetés 
akciómezőre (Threat action space), mint egy Esemény kártyát az Esemény fázisban. Kezeld úgy az alsóbb 
részeket, mint fenyegetés akció mező, és hatás. 

4 KETREC JELZŐ 
Ahányszor sikeresen megépítitek a ketrec tárgyat (forgatókönyv specifikus, keresd a scenario 1 második 
oldalán, a kampánykönyvben), annyiszor két Ketrec jelzőt kaptok. A ketrec segítségével tudjátok elkapni a 
Ritka Vadállatokat egy forgatókönyv specifikus vadászat alkalmával. Csak 4 Ketrec Jelző van, így a játékosok 
nem tudnak ketrecet építeni, hacsak nincs még legalább 2 ketrec jelző. Miután elfogtatok egy Ritka Vadállatot, 
a jelző lekerül a tábláról, és újra használható. 

3 LÁDA JELZŐ 
A játékosok 3 Gyűjteménytartó Láda jelzőt kapnak, ha megépítik a gyűjteménytartó láda tárgyat. A ládát a Láda 
elhelyezése speciális akcióval lehet elhelyezni, és különleges nyersanyaggyűjteményt tesz elérhetővé a későbbi 
körökben. 

6 VÖRÖS, SZÁMOZOTT JELZŐ 
Ebben a forgatókönyvben a speciális Vadászat akció során elkapott ritka vadállatok számát tartjuk számon 
vele. 

VÁLTOZÁSOK AZ ELŐKÉSZÜLET SORÁN. 
Tegyél annyi Tartós élelmet az Elérhető Források területére, ahányan vagytok, Darwint is beleértve. 
Keverjétek meg a Húsevő Növények pakliját és helyezzétek a tábla mellé. 
 

A FORGATÓKÖNYV CÉLJA 
Ahhoz, hogy sikeresen teljesítsétek a forgatókönyvet és továbbléphessetek a kampányban, gyűjtsetek legalább 
egy darabot 3 különböző mintából (A lehetséges 4 közül, ami a szigeten található). Ezek: Fosszíliák, Ritka 
Vadállatok, Húsevő Növények, Különleges Nyersanyagok. Ezen kívül el kell érnetek a minimum Ismeret Pont 
(KP) mennyiséget, ami 16 KP. A most összegyűjtött KP mennyisége hatással lesz a kampány következő 
forgatókönyvére. Minél többet szereztek most, bónuszokat ad, és csapatodat később nyírják ki a kihívások. 
Megjegyzés: Csak ez alatt a forgatókönyv alatt gyűjthettek Fosszíliákat, Ritka Vadállatokat, Húsevő 
Növényeket, Különleges Nyersanyagokat. 
 

KÜLÖNLEGES NYERSANYAGOK (könyv ikon) 
Rengetek furcsa és érdekes lény él a Szigeten, melyeket a világon sehol máshol nem ismernek. Ha mindhárom 
különböző nyersanyag ikonja le van takarva egy Gyűjteménytartó Ládával, minden könyvikonos körben 
szerzünk egy Különleges Nyersanyag Gyűjteményt. 
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NÖVÉNYEK ÉS VADÁLLATOK 
Minden olyan lapkára helyezz egy zöld, számozott jelzőt, amin totem jel van, ezzel jelezvén a húsevő növények 
élőhelyét. A jelzők lehelyezésének sorrendje mindegy. 
Minden alkalommal, mikor egy vadállat jellel ellátot szigetrészt fedeztek fel keverjetek agy vadállat lapot a 
Vadászat pakliba, ugyan úgy, mint az eredeti szabályban, továbbá helyezz rá agy vörös, számozott jelzőt, hogy 
tudjuk, melyik vadállatot kaptuk el a megfelelő akció végrehajtásával. A lehelyezés sorrendje nem számít. (meg 
amúgy is minek…) 

 

AZ ÚJ AKCIÓK 
Megjegyzés: A forgatókönyvben bemutatott akciók nem helyettesítik a megszokott akciókat. Ezek speciális 
akciók, amiket csak ebben a forgatókönyvben használunk. Az alapjáték akciói továbbra is alkalmazhatóak. 

 

RITKA VADÁLLATOK BEFOGÁSA 

Ritka vadállatok 
A ketrecek a szigeten előforduló ritka vadállatok befogására használható. A Ritka Vadállatok befogásához hajts 
végre Vadászat akciót egy szigetlapkán, a vörös számozott jelzők felhasználásával. A Táborlapkán és a mellette 
lévőkön két bábuval hajthatod végre az akciót, távolabbi lapkákhoz kövessétek a távolsági szabályokat. Húzz fel 
egy kártyát a Vadállat pakliból (Nem a Vadászat pakliból!) és az alap vadászat szabályokat betartva küzdj meg a 
Ritka Vadállattal. A küzdelem után a játékosok nem kapnak élelmet és szőrmét sem, de helyette ketrecbe 
terelitek a Ritka Vadállatot, és megkapjátok az egyéb jutalmakat, amiket a Vadállat ad. Szedjétek le a vörös 
jelzőzőt, és a ketrec jelzőjét is a tábláról. A Ritka Vadállatok Befogása akció csak akkor hajtható végre, ha a 
játékosok már megépítették a forgatókönyv specifikus Ketrec tárgyat, és van Ketrec jelző az Elérhető 
Erőforrások területén. Ritka Vadállatok csak a fent leírt módon foghatóak be, és csak ennek szándékával. 
Egyszerre csak egy elérhető Ketrec jelzőt használhatsz a Ritka Vadállatok Befogása akcióhoz. 
Ismeret Pontok (KP): 5 KP / Ritka Vadállat 
A játékosok bármelyik forgatókönyv alatt, bármennyi Ritka Vadállatot beválthatnak 2 étel jelölőre. Tehát 
levágjuk a faszba őket. 

Példa: 
Elkaphatsz Ritka Vadállatot, ha egy táborlapka melletti lapkán van. A játékosok hozzá kell rendeljenek az 
akcióhoz két bábut, és egy üres ketrec jelzőt. A játékosok a Vadállat pakliból húzott vaddal küzdenek meg (nem 
a vadászat Pakliból húznak), az eredeti szabályokat követve, annyi különbséggel, hogy nem kapnak ételt és 
szőrmét. Ha a játékosok sikerrel járnak, dobják el a Ketrec jelzőt és a Vörös jelzőt, annak jeleként, hogy 
elkapták a Ritka Vadállatot, majd a jelölő elcsúsztatásával jelöljék az elkapott Vadat a megfelelő sávon Darwin 
Kabinjának tábláján. 

 

FOSSZÍLIÁK GYŰJTÉSE 

Fosszíliákat hegység vagy dombság terepű lapkákon, Gyűjtögetés akcióval lehet találni, betartva a távolságra 
vonatkozó szabályokat. Minden sikeres akcióval egy fosszíliát lehet szerezni. A fosszíliákat kezeljétek úgy, mint 
a nyersanyagokat, a Hegység és Dombság területek ikonjait, pedig nyersanyagforrás ikonjaként. Ha valami egy 
nyersanyag kimerülésére utasít, takarjátok le a terület típusát egy fekete kockával, és kezeljétek ezt a 
területikont feltérképezetlennek. Minden olyan tárgy, ami hatással van a Gyűjtögetés akcióra, itt is kifejti 
hatását. Viszont a normál nyersanyagokkal ellenben, fosszíliát nem kapunk a termelési fázisban. 

Ismeret Pontok (KP): 1 KP / Fosszília 
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Példa: 
Megengedett, mikor a Tábor egy Hegység vagy Dombság területlapkán található. Mivel Fosszíliát nem kapunk 
a termelési fázisban, így csak Gyűjtögetés akcióval találhatunk (ebben az esetben) a Táborlapkán. Fosszília 
gyűjtéséhez rendelj hozzá 1 bábut, és dobj a Gyűjtögetés akció kockáival. Ha sikeres az akció, a játékosok a 
fekete kocka eggyel előre csúsztatásával jelezzék ezt Darwin Kabinjának tábláján, a Fosszília sávján. 

 

HÚSEVŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE 

A húsevő növények élőhelyét a zöld, számozott jelzőkkel jelöljük a totem ikonnal rendelkező Szigetlapkákon. 
Az élőhelyük felfedezéséhez és a Húsevő Növények begyűjtéséhez, egy Edénnyel (Pot) felszerelkezett 
Felfedezés akciót kell végrehajtani egy zöld jelzővel megjelölt szigetlapkán. Továbbra is be kell tartani a 
távolságra vonatkozó szabályokat a Szigeten. 
Mikor a Felfedezés akció sikerrel jár, távolítsátok el a zöld jelzőt a szigetlapkáról és azonnal húzzátok fel a 
Húsevő Növények paklijának legfelső lapját, majd hajtsátok végre a kártya felső, Kaland hatását. Helyezzétek 
ezt a kártyát felfordítva a Fenyegetés Akciómező jobb oldalára, ugyanazokat a szabályokat követve, mintha egy 
Esemény kártya kerülne oda az Esemény fázisban. Ha más kártya is volt a Fenyegetés mezőn, az balra csúszik. 
A lekerült lapnak hajtsátok végre a Fenyegetés hatását. 
Attól függetlenül, hol helyezkedik el a Húsevő Növény kártyája a Fenyegetés mezőn, a Húsevő Növényeket 
begyűjtöttnek tekintjük, amint a Felfedezés akció sikeresen befejeződött. 
Ismeret Pontok (KP): 5 KP / Húsevő Növény 
A játékosok bármelyik forgatókönyv alatt, bármennyi Húsevő Növényt beválthatnak +2 fegyverszintre. 

Példa: 
A példa arra az esetre igaz, mikor a Húsevő Növények élőhelye, a Tábor melletti lapkán van. A játékosok egy 
Felfedezés akciót hajtanak végre az Edény (Pot) tárggyal (ez ettől függetlenül más akciók számára is elérhető 
egyazon időben), és két bábuval, hogy biztosak legyenek a sikerben. Mikor befejezték az akciót, eldobják a 
zöld, számozott jelzőt és húznak egy Húsevő Növény kártyát, végrehajtják a felső Kaland hatást és lehelyezik a 
jobboldali Fenyegetés mezőre, ballra csúsztatva az összes ott lévő kártyát. Ezek után, a játékosok jelzik a 
megfelelő helyen a begyűjtött Húsevő Növényt Darwin Kabinjának tábláján. 

 

LÁDA LEHELYEZÉSE AKCIÓ 
Különleges nyersanyag gyűjtemény 
A Gyűjteménytartó Láda a szigeten található 3 különböző Egyedülálló Nyersanyag megőrzésére és tárolására 
szolgál. Használd a forgatókönyv specifikus találmányt, hogy megépítsd a 3 ládát, majd egy későbbi körben, 
hajts végre Ládalehelyezése akciót, hogy a 3 láda jelzővel letakarj a térképre nyomtatott 3 különböző 
nyersanyag mindegyikéből egyet.  
Egy Ládalehelyezés akcióval letakarhatsz egy, vagy akár mindkét lapkára nyomtatott nyersanyag szimbólumot. 
Ezt megteheted a táborod lapkáján, egy szomszédos lapkán, vagy bármelyik más lapkán a távolsági szabályok 
betartásával. Ezt az akciót utoljára, minden más akció végrehajtása után, kockadobás nélkül végezhetitek el. 
A letakart nyersanyagszínbólumok nem adnak ételt vagy fát a termelési fázisban, sem gyűjtögetés akcióval. 
Miután le lettek helyezve, a Ládák aktívak a scenario hátralévő részében. Ha mindhárom nyersanyagfajta le 
van takarva egy Láda jelzővel (függetlenül a tábor helyétől), egy Egyedülálló nyersanyaggyűjteményt szerzünk 
az eseményfázisban, minden egyes felhúzott könyvikon után. 
Ha egy ládával letakart nyersanyag bármikor kimerülne, vagy a szigetlapja megközelíthetetlenné válna, 
tegyétek a Ládát az elérhető Nyersanyagok helyére. A láda az eddig leírtakat figyelembe véve mozgatható, 
áthelyezhető új nyersanyagra. 
Ismeret Pontok (KP): 4 KP / Különleges Nyersanyag 
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Példa: 
A játékosok úgy dönt, hogy a táborukkal szomszédos két lapkára helyezi le a Gyűjteménytartó Ládákat. 1 bábu 
2 Láda jelzőt rakhat le, így egy bábut rendel hozzá mindkét szomszédos lapkához. A lehelyezéshez nem 
szükséges kockadobás és a nyersanyagokat a Gyűjteménytartó Láda jelzőjével kell letakarja. 

Megjegyzés: Azok a nyersanyagok, melyek le lettek takarva a Gyűjteménytartó Ládával, nem gyűjthetők be, 
sem abban a körben, mikor le lettek helyezve, sem a későbbiekben. 
 
 

A KÖVETKEZŐ FORGATÓKÖNYVRE VALÓ TOVÁBBLÉPÉS 
A következő forgatókönyv ott kezdődik, ahol ez befejeződött, vagyis minden állást a forgatókönyv végéről 
(felfedezett Szigetlapok, kimerült források, megépített tárgyak, sérülések…) fel kell jegyezni. Leírhatjátok egy 
darab papírra, lefotózhatjátok, vagy letölthetitek a speckó naplót a www.zmangames.com-ról. 
 
 
 

Jutalom a következő forgatókönyvre lásd a lapon 

http://www.zmangames.com-r%C3%B3l/
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Scenario 2. – Javítás és feltöltés 

SCENARIO 2 SZABÁLYOK ÉS PLUSZ INFORMÁCIÓK, FORGATÓKÖNYVLAP 

Hatalmas vihar söpört végig a táboron, míg a csapat előkészítette az előző forgatókönyvben begyűjtött mintákat 
a szigetről való elszállításra. A tárgyak tönkrementek, a menedék megsérült, és a nyersanyagok odavesztek. 
Lelkesedés lett úrrá a csapaton, mikor a horizonton feltűnt a HMS Beagle, elültetve a szabadulás reményét az 
emberekben. Tragikus módon a hajót ugyan az a vihar tépázta meg súlyosan, amelyik a tábort is lerombolta, és 
az összes ivóvízzel megtöltött hordót a tengerbe mosta. Tegyétek a hajút újra utazásra alkalmassá és rakjátok 
meg a rakodóteret elegendő vízzel, hogy a begyűjtött minták túléljék az előttük álló hosszú utat. 

Használd a következő komponenseket és szabályokat az eredeti játékéval együtt. 

6 HAJÓALKATRÉSZ LAPKA 
Minden hajóalkatrész lapka egy meghibásodott részét ábrázolja a hajónak. Miután megjavítottatok egy 
hajórészt, válasszátok ki a megfelelő lapkát és helyezzétek a károsodott részre, majd rakjatok egy fekete jelzőt a 
minimum, vagy a maximum javítási szintre. 

6 HORDÓ JELZŐ 
A játékosok egy hordó jelzőt kapnak minden megépített forgatókönyv specifikus Hordó tárgyért. A hordókat 
majd vízzel lehet megtölteni, a Hordó Feltöltése akcióval. 

HAJÓ TÁBLA 
Ennek a táblának két oldala van. Az egyiket a 2. forgatókönyvben használjuk, a másikat a 3.-ban. Ellenőrizd a 
jobb felső sarokban, hogy a jó oldalát használd. 
6 sérült rész van a hajón, amiket meg kell javítani, hogy sikerrel befejezzük a forgatókönyvet. Minden részt meg 
lehet javítani maximum, vagy minimum szintre. Minden javítandó terület két van két forgatókönyv specifikus 
találmánya a forgatókönyvlapon. A játékosok döntik el, hogy a minimum, vagy a maximum szintet építik meg. 

5 NAGY FA JELZŐ 
Ezek olyan nagy fákat jelképeznek, amikre szükséged van a hajó javításánál, és Gyűjtögetés akcióval juthatnak 
hozzá a szigetlapkákról. 

VÁLTOZÁSOK AZ ELŐKÉSZÜLET SORÁN 
A forgatókönyv ott kezdődik, ahol az előző befejeződött. Úgy is vehetjük, hogy a forgatókönyv 1. köre, az 
előzőnek a 11. köre. 

1. A sziget helyzete megegyező: 
− Az előzőleg megismert összes Szigetlap, kimerült források, felfedezetlen felszíntípusok maradnak ugyan 

azok. 
− Dobjátok el az összes kártyát az Eseménypakliból és a Fenyegetés akciómezőről. 
− Alkossatok új, 8 papból álló Eseménypaklit 
− Dobjátok el az összes megmaradt romlandó kaját, de a tartósat, a fát, szőrmét, hagyjátok az elérhető 

források területén. 
− A tábor jelző ugyan azon a szigetlapon marad, ahol a befejezéskor volt 
− Ugyan azokat a karaktereket használjátok, ugyanabban az állapotukban 

2. Egy szörnyű vihar söpört végig a szigeten, pusztulást hagyva maga után: 
− Ha lehetséges: csökkentsd a tetőszintet eggyel 
− Ha lehetséges: Csökkentsd a palánkszintet eggyel 
− Dobd el az összes kincskártyát és Kezdő Tárgykártyát, ha maradtak az előzőekből 
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− Távolítsátok el az összes jelzőt a tábláról és a karakterlapokról, kivéve a Tábor jelzőt (Távolítsd el a sérülés 
jelzőket, Elszántság jelzőket, Termelést elősegítő jelzőket, Felfedezés jelzőket az elérhető erőforrásokról, 
stb.) 

− Minden olyan tárgyat, ami által jelző volt a táblán, mikor a vihar letarolta a szigetet elvész, és át kell 
fordítani a Találmány oldalára (Corral, Snare, Shortcut st.) 

− Keverd meg a maradék Tárgy kártyát, és véletlenszerűen helyezd vissza a táblára a felét (levelé kerekítve) a 
Tárgy oldalával felfelé, a maradékot pedig Találmány oldalával felfelé. Szüntesd meg a hatását az elvesztett 
Tárgyaknak. 

− Hagyj minden fekete és fehér jelzőt a Szigetlapokon, a Fegyverszinten és a Morál sávon 
− Minden Vadászat pakliban maradt Vadállatkártyát keverjetek vissza a Vadállat pakliba 
− Tegyetek egy Nagy Fa jelzőt minden olyan szigetlapkára, amelyiken totem és fa nyersanyag ikon is látható, 

ezzel jelezvén a vihar által kidöntött nagy fákat. Ezek használhatóak a hajó javításához. 

3. Megérkezik a Beagle: 
− Helyezzétek a hajó tábláját és a 6 hajó lapot a tábla mellé 
− Ha 0 alatt van a morál, növeljétek meg egyel 
− A hajóorvos megvizsgálja az embereket: +6 élet mindenkinek (Darwinnak is) 
− A hajó ételt hozott a szigeten maradtaknak: helyezzetek annyi nem romlandó ételt az elérhető 

nyersanyagok területére, ahányan vagytok (Darwint is beleszámolva) 
− Helyezzétek vissza a 9 kezdő Találmánykártyát a táblára, ha az valami miatt lekerült onnan. 
− A játékosok nem kapnak új Roncskártyát, sem Kezdő Tárgyat ebben a forgatókönyvben. Az 1. körben húzz, 

és hajtsatok végre egy Eseménykártyát. 
− Éljetek a bónuszokkal, melyeket az előző forgatókönyvben kaptatok a KP-ért 

Megjegyzés: Ha elég KP gyűlt össze Darwin +2 életéhez, fordítsátok meg a karakterlapját ennek a 
forgatókönyvnek az erejéig, és mozdítsátok a sebzés jelzőjét kettővel balra. 

 

A FORGATÓKÖNYV CÉLJA 
1. Javítsátok meg mind a 6 sérülést a hajón 
2. Biztosítsátok, hogy elegendő víz legyen a hajón az összegyűjtött Húsevő Növények és Ritka Vadállatok 
túlélésére a következő forgatókönyv alatt 
3. Ha minden sérült részt megjavítottatok, bármelyik általatok választott körben hagyjátok el a szigetet. 

ELSZÁNTSÁG ELVESZTÉSE (Könyvikon) 
Minden játékos elveszít egy elszántságjelzőt. 

 

AZ ÚJ AKCIÓK 
Megjegyzés: A forgatókönyvben bemutatott akciók nem helyettesítik a megszokott akciókat. Ezek speciális 
akciók, amiket csak ebben a forgatókönyvben használunk. Az alapjáték akciói továbbra is alkalmazhatóak. 

A HAJÓ JAVÍTÁSA 

Egyenként egy Építés akció végrehajtásával tudod megjavítani a hajó 6 sérült részét. Mindegyik résznek más 
építési költsége van és vagy min. vagy max. szintre lehet javítani őket, attól függően, hogy a játékosok milyen 
erőforrásokat rendelnek hozzá. Mikro sikeresen végrehajtjátok az építést, tegyétek a megfelelő hajó lapkát a 
helyére, és helyezzetek agy fekete jelzőt a minimum vagy a maximum szint jelzéséhez. Egy rész maximális 
megjavítása speciális bónuszt von maga után. Ezt, az Akció fázis végén kapjátok meg. Ha hegy részt csak 
minimum szintre csináltok meg, később nem fejleszthetitek maximum szintre. 
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Példa: 
Ez a példa a kormánylapát javítását mutatja be. Feljavíthatják minimum szintre (1 fa felhasználásával), vagy 
maximum szintre (2 fa és a kötél felhasználásával). Rendelkeznek a két fával és a Kötél tárggyal, úgyhogy 
hozzárendelnek még két bábut (hogy biztosra menjenek) a megfelelő helyen és maximumra javítják. Mikor 
végrehajtják az akciót, eldobják a nyersanyagokat és ráhelyezik a javított hajólapátot a sérültre. Ezután 
ráhelyeznek egy fekete jelzőt a maximum szintre (ez is fontos lesz a következő forgatókönyv alatt) és begyűjtik a 
maximum szint megépítéséért járó bónuszt – Két szinttel emelik a morált. 

 

NAGY FÁK BEGYŰJTÉSE 

A vihar által kidöntött hatalmas fákat az arra használt jelző jelképezi, melyekre szükség van néhány hajón 
elvégzendő javításhoz. Az előkészületek alatt helyezz minden olyan szigetlapkára egy Hatalmas Fa jelzőt, amin 
totem és fa szimbólum is látható, ahogy játék alatt azokra is, amiket frissen fedeztek fel. Ha egy ilyen kidőlt 
óriást szeretnétek begyűjteni, a távolsági szabályok betartásával Gyűjtögetés akciót kell hozzárendelnetek egy 
olyan szigetlapkához, amelyiken van Nagy Fa jelző. Amikor sikeres az akció, a jelzőt vegyétek el, és helyezzétek 
át a jövőben felhasználható erőforrások helyére. Az olyan tárgyak, amelyekkel a begyűjthető mennyiséget 
emelik (Zsák, Kosár), nincsenek hatással ezekre a fákra. 

Példa: 
A példában a játékosok egy táborral szomszédos lapról akarnak Nagy Fát begyűjteni. Úgy döntenek csak egy 
bábut rendelnek az akcióhoz, így a játékosnak dobnia kell a kockákkal. Ha sikerrel járnak, a játékosok átrakják a 
jelzőt a Jövőbeli Források területére. 
Megjegyzés: A Nagy Fa nem használható fa nyersanyagként. 

 

A VADÁLLATOK KERESÉSE 

Az összes vadállat visszamenekül a búvóhelyeikre, hogy elkerüljék a vihart – a forgatókönyv úgy kezdődik, hogy 
nincs kártya a Vadállat pakliban; a Vadállatok újra bekeverésre kerülnek a Vadászat pakliba, amikor normális 
módon egy vadállatos szigetlapkát fedezünk fel. Kövesd a vadállatok nyomait és csald elő őket a menedékükből 
egy speciális Felfedezés akció végrehajtásával a Vadállat szimbólumos lapkákon, betartva a távolsági 
szabályokat. Ha sikerül, megnézés nélkül keverj be egy új Vadállatot a Vadászat pakliba, és helyezz a egy fekete 
jelzőt a szimbólumra, jelképezvén az elhagyott menedéket. A búvóhelyeket nem tekintjük nyersanyagnak. 

Példa: 
Akkor használjátok, amikor új Vadállatkártyát akartok bekeverni a Vadászat pakliba. A példában a vadállat 
menedéke a táborlapunkon van. A játékosok egy bábut rendelnek hozzá a felfedezés akcióhoz és dobnak a 
kockákkal. Siker esetén a bekevernek egy Vadállatot a Vadászat pakliba, a búvóhely jelét pedig letakarják egy 
fekete jelzővel. 

 

A HORDÓK FELTÖLTÉSE 

Minden sikeres Hordó Építés akció 1 üres Hordó jelzőt ad. Minden hordóban 2 egységnyi ivóvíz tárolható, amire 
az előző forgatókönyvben begyűjtött Húsevő Növények és Ritka Vadállatok eltartásához van szükség. Minden 
Folyó terep körönként egy hordó megtöltéséhez elegendő. Ha a táborunk Folyó tereplapkán van, minden 
Termelési fázisban automatikusan megtelik egy hordó. A speciális Hordó Feltöltése akció egy bábuval hajtható 
végre az akciófázisban a táborunk szomszédságában lévő Folyó terepen, vagy egy távolabb lévőn, a vonatkozó 
szabályok betartásával. Nem szükséges kockadobás az akcióhoz. Fordítsd meg a Hordó jelzőt a teli oldalára! 

Kezeld úgy a Folyó terepet, mint az előző forgatókönyvben a Hegységet és Dombságot fosszíliagyűjtés 
szempontjából. 
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Egy egység víz szükséges minden összegyűjtött húsevő növény és ritka vadállat számára. Ha nincs elég víz 
mindegyiküknek, a forgatókönyv végén, szabadjára kell engedni a példányokat, vagy átalakíthatóak +2 
fegyverszintre, vagy + 2 ételre, amíg minden megmaradt példány inni nem tud (Ekképpen KP-t vesztünk). 

Példa: 
A táborunk Folyó terepen van, így 1 Hordó automatikusan megtelik a Termelési Fázisban. A játékosok egy 
másikat is meg akarnak tölteni, de nem használhatják ugyanazt a területlapot, mivel minden folyó egy hordó 
vizet ad körönként, szóval úgy döntenek, hogy a szomszédos Folyólapkán hajtanak végre egy Hordó Feltöltése 
akciót. Mivel szomszédos a táborral, egy figura elég az akció végrehajtásához. Nem szükséges kockadobás, és 
mikor befejezték az akciót átfordítják a jelzőt a teli oldalára. 

 

A 3. FORGATÓKÖNYVRE VONATKOZÓ BÓNUSZ 
Ha egy sérült területet minimum szintre javítotok meg, a következő forgatókönyvben a „II” helyre kerül majd a 
fekete jelző a sérülésjelző sávon. Ha maximumra javítjátok, az „I” helyre fog kerülni. 
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Scenario 3. – Vízrajzi Felmérés 

SCENARIO 3 SZABÁLYOK ÉS PLUSZ INFORMÁCIÓK, FORGATÓKÖNYVLAP 

Ez a forgatókönyv különösen eltér az összes többitől. Nem csak a szabályváltozások mennyisége miatt, hanem a 
vihar által a hajón okozott sérülések által megnövekedett véletlenszerűség okán is. Figyeljetek ezekre, és 

élvezzétek a játékot! 

Sietve helyrehoztátok a HMS Beagle megkárosodott részeit és épphogy sikerült a Szigetet sértetlenül 
elhagynotok. A tenger felé veszitek az irányt és folytatjátok a kutatást. Komoly akadályokba ütköztök, és szembe 
kell néznetek a zord időjárással. Segítsetek a hajó legénységének átjutni a tajtékzó vizeken, és támogassátok 
Charles Darwint a tengert szegélyző sziklás zátonyok feltérképezésében.  

 

Használd a következő komponenseket és szabályokat az eredeti játékéval együtt. 

HAJÓ TÁBLA 
Ennek a táblának két oldala van. Az egyiket a 2. forgatókönyvben használjuk, a másikat a 3.-ban. Ellenőrizd a 
jobb felső sarokban, hogy a jó oldalát használd. 
Ebben a forgatókönyvben, minden előzőleg megjavított hajórésznek megvan a saját sérüléssávja, amit a fennálló 
károsodási szint meghatározására használunk. A kezdeti károsodási szint attól függ, mennyire javítottátok meg 
az egyes területeket az előző forgatókönyv során. Minden maximálisan megjavított terület sávjának I helyére 
tegyetek egy jelzőt, amelyeket viszont csak minimum szintre javítottatok meg, azoknak a II-vel jelölt részére. A 
forgatókönyv alatt a hajórészek újabb sérüléseket szenvednek el és meg is lehet javítani őket, szóval ennek 
megfelelően mozgassátok lejjebb és feljebb a jelzőt a sérüléssávon. Amikor egy rész eléri az V sérülés szintet, 
már kritikus a károsodás, ilyenkor azonnal hajtsátok végre a kritikus hatást. Ha a kritikus szinten újabb sérülést 
éri a hajórészt, az egész elsüllyed a picsába, és vége a forgatókönyvnek, lehet újrakezdeni. 

6 VÖRÖS, SZÁMOZOTT JELZŐ 
Ezek zátonyokat jelölnek és az előkészületek alatt fejjel lefelé kell lehelyezni őket a tengermezőkre, amiket 
Darwinnak fel kell térképeznie a forgatókönyv céljának teljesítéséhez. 

6 TALÁLMÁNY/FENYEGETÉS KÁRTYA 
Csakúgy, mint az alapjátékban, a kártyák találmány oldala Tárgyak megépítésére való, de ezeket nem fordítjuk 
meg megépítéskor. Ráadásul mind a 6 Találmány egy speciális Hajórészhez van hozzárendelve (ez egy számmal 
van jelezve a kártyán). Amikor egy Hajórészt sérülés ér, a hozzá tartozó kártya is megsérül és át kell fordítani a 
Fenyegetés oldalára. A Fenyegetés kártyának van egy negatív hatása, mely az Esemény fázisban aktiválódik, és 
egy Fenyegetés akciója, melyet az akció fázisban ajánlott elvégezni, hogy visszafordíthassuk a Találmány 
oldalára. 

16 TALÁLKOZÁS JELZŐ 
Ezek a jelzők az előkészületek során fejjel lefelé kerülnek a tengermezőkre és különböző akadályokat 
jelképeznek, melyekkel a hajónak szembe kell néznie útja során. 

FORDULÁS JELZŐ 
A különböző hatások miatt a hajó véletlenszerű irányokba halad. A Fordulás jelzőt fel kell dobni, mint egy 
pénzérmét, és a játékosoknak a jelzőnek megfelelően el kell fordítaniuk a hajó haladási irányár irányát. Nem 
használjuk, mikor a játékosok speciális Hajó Irányának Módosítása akciót hajtanak végre. 

3 HAJÓZÁS KALAND KÁRTYA 
Ezekkel kell helyettesíteni a Kalandpaklikat. 
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5 NAGY FA JELZŐ 
Ezek a jelzők Hatalmas Fákat jelképeznek, melyekre szükség lesz az Evező (forgatókönyv specifikus Találmány). 
Az Apró Szigeteken lehet hozzájuk jutni, Gyűjtögetés akció végrehajtásával. 

2 EVEZŐ JELZŐ 
Evezőkhöz a forgatókönyv specifikus Evező Találmány megépítésével lehet jutni. Minden jelzővel figyelmen kívül 
lehet hagyni a Fordulás jelző feldobásának eredményét. Minden jelző egyszer használható, és használat után el 
kell dobni.  

D6 KOCKA 
A hatoldalú kockát két különböző módon is használatos ebben a forgatókönyvben: 
1 – Az időjárás fázisban, hogy megállapítsuk, melyik hajórészt rongálta meg a vihar, és 
2 – Hogy meghatározzuk a Kalandot, amit a Kalandkockák „?” eredménye okoz. 

3 APRÓ SZIGET JELZŐ 
Ezeket a jelzőket az előkészületek során, tengerrészekre helyezzük le a nyersanyag oldalukkal felfelé, és kis 
szigeteket jelképeznek, amelyeken a játékosok nyersanyagokat gyűjthetnek. 

HAJÓ BÁBU 
Ezt a hajó tartózkodási helyének jelzésére használjuk ebben a forgatókönyvben. 

3 VÉDELEM JELZŐ 
Ezeket akkor jutnak hozzá a játékosok, a megépítenek forgatókönyv specifikus Találmányokat: Crow’s nest, 
Chests, Tools. Mindegyik jelzőt egyszer lehet megépíteni a forgatókönyv alatt, és körönként egyszer lehet 
felhasználni minden színt, hogy ne kelljen dobni a Kalandkockák közül a „?”-essel. Ha a játékosok fel akarják 
használni őket, már a tervezés szakaszában el kell döntsék, melyik akcióhoz használják fel (nem dobás után). 
Ha egyszer megépítettétek, ezek a jelzők rendelkezésre állnak a forgatókönyv alatt. 

TÁBLÁZAT 
Ennek a lapnak két különböző oldala van, az egyiket a harmadik, másikat a negyedik forgatókönyvben 
használjuk. Győződj meg, hogy jó oldala legyen fölül.  
Ez a táblázat a forgatókönyv játszása során előforduló különböző hatásokat tartalmazza. 

 

VÁLTOZÁSOK AZ ELŐKÉSZÜLET SORÁN 

Fő játéktábla: 

− Úgy készítsd elő a táblát, ahogy a mellékelt ábra mutatja: Helyezz le két fejjel lefelé fordított szigetlapkát 
(induló és célterület) úgy, hogy egy 12 Tengermezőből álló táblát kapjál. Véletlenszerűen helyezz le 14 fejjel 
lefelé fordított Találkozás jelzőt, 6 lefordított Zátony jelzőt és 3 Apró Sziget jelzőt. Rakd a hajó bábuját a 
kiinduló területre, úgy, hogy abba a menetirányba nézzen, mint a képen látható. 

− Minden menedék fejlesztés, jelzők, kincsek, Találmány és Tárgy az előzőekből a szigeten lett hagyva, így nem 
lesznek használva a forgatókönyvben. Dobd el az romlandó ételt, de a többi nyersanyagot tartsd meg. 

− Az eldobott Találmány/Tárgykártyák helyére rakd ki a 6 forgatókönyv specifikus kártyát, jelképezvén a 
dolgokat, amikor megépíthettek a hajón. A karaktereknek nincs egyedi Találmányuk sem. 

− Dobd el az előző forduló Eseménykártyáit, és állíts össze egy újat, ezekkel az elemekkel: 3-3 könyv, barna, 
szürke és zöld kérdőjel. 

− Cseréld ki a három Kalandpaklit, a három Hajózás Kalandkártyára. 
− A 4 speciális kivételével távolítsd el az összes Felfedezés jelzőt. A megmaradtakat keverd meg, és helyezd a 

tábla közelébe. 
− Ugyan azokat a karaktereket használjátok, ugyanabban az állapotukban. Dobj el minden jelzőt a 

karakterlapokról. 
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− A hajó orvosa meggyógyítja a legénységet: +6 élet mindenkinek (Darwinnak is) 
− Növeld a morált +1-el, ha 0 alatt van 
− Tegyetek annyi élelmet az Elérhető Nyersanyagok mezőjére, ahányan vagytok (Darwinnal együtt) 
− Ugyan akkora fegyverszinttel kezdtek, amekkorával az előzőekben befejeztétek, ezzel szimbolizálva az ágyúk 

erejét 

Hajó tábla: 

− Tegyetek a hajóvégben erre a célra jelölt területre 10 fát és 5 kötelet (most a fehér fakocka), ezekkel 
jelképezve a fát és kötelet, amiből a hajó készült. Ezeket az anyagokat leszedhetitek innen, felhasználhatjátok 
más építésekre és egyéb vészhelyzeti célokra (lásd: Hajó Szétszedése Akció a forgatókönyv lapon). 
Megjegyzés: Ebben a forgatókönyvben a kötél egy véges erőforrás, amit a fehér kockával jelölünk, és nem 
egy tárgy, mint máskor. 

− Tegyél egy fekete jelzőt a hajó javított területeinek I, vagy II helyére, attól függően, milyen szintre javítottátok 
meg. 

 

A FORGATÓKÖNYV CÉLJA: 

A játékos számtól függően 1-2/3/4 végezzetek el 1/2/3 Zátony feltérképezést, és hajózzatok el a kiinduló 
tengerrészről a célterületre, valamint mindezt fejezzétek be a 12 kör alatt. Ha a Beagle a 12. kör végén még 
mindig a tengeren van, kifogynak az ellátmányok, és a hajó elvész az éhség, őrület, és lázadás káoszában. 
Azonnal vége a forgatókönyvnek, vesztettetek.  

 

A TALÁLKOZÁS JELZŐK 

Ezek jelképezik a különböző akadályokat, amelyekkel a tengeren találkozhat az ember. Miután egy 
Eseménykártya kifejtette hatását az Esemény fázisban, ha lehetséges, fel kell fordítani az egyik Találkozást jelzőt, 
ami ugyanazon a Tengerrészen van, mint a hajónk, és a táblázat alapján végre kell hajtani a hatását. 
Egy Találkozás jelzőt hatástalanítani lehet, még mielőtt kifejtené a hatását, ha egy kijelölt karakter fizet 2 
elszántságjelzőt (hogy ki, az a táblázatból olvasható le). A Találkozás jelzők hatása csak egyszer érvényesülhet 
(mikor azt felfedik), de a jelző lent marad, hogy megakadályozza a hajót az Éjszakai fázisban való 
továbbhaladásban. 
A játékosok eltávolíthatják a velük egy Tengerrészen lévő jelzőt, a Találkozás Eltávolítása akció végrehajtásával. 

 

FORGATÓKÖNYV SZABÁLYOK, ÉS VÁLTOZÁSOK 

Esemény fázis – Húzzátok fel az Eseménypakli felső kártyáját, figyeljétek meg, milyen ikon látható rajta, a 
szöveget hagyjátok figyelmen kívül, és a Táblázatot követve, azonnal hajtsátok végre a hatását, végül dobjátok el 
a kártyát. Fordítsátok fel a Találkozás jelző(ke)t azon a területen, ahol a hajó van, a Táblázat szerint hajtsátok 
végre a hatását. Hajtsátok végre a felső hatását az összes aktív Fenyegetés kártyának. 

Példa: 
A játékosok felcsapnak egy Eseménykártyát. A rajta lévő ikon egy barna kérdőjel, így a Táblázatot követve, a 
játékosoknak el kell dobniuk 1 fát, vagy 1 kötelet a hajóvégből. Úgy döntenek, egy kötelet dobnak el, majd 
eldobják az Eseménykártyát (A szöveget nem veszik figyelembe, és nem rakják a Fenyegetés akció mezőre). Ezek 
után azt a találkozás jelzőt fordítják fel, amelyik a hajóval egy lapkán van; egy szirén – Darwin nem hajthat végre 
akciót ebben a körben. A játékosok megnézik, van-e Találmány kártya a Fenyegetés oldalára fordítva; van egy, a 
Kormánylapát, így fel kell dobják a Fordulás jelzőt és annak megfelelően el kell fordítsák a hajó menetirányát.  
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Termelési fázis – körönként 1 ételt kaptok 

Morál fázis – Nincs változás. 

Akció fázis – Ez a kampány egyetlen forgatókönyve, melyben néhány alap akciót nem használunk. Ezek olyan 
akciókkal vannak helyettesítve, melyeket csak ebben a forgatókönyvben használunk. Csak a Táborrendezés és a 
Pihenés akció működik úgy, mint az alapjátékban. 
Az akciókat a tengerrészeken kell végrehajtani a hajóval. A távolságra vonatkozó alapszabályok most nincsenek 
érvényben. 

HARC 

Az egyik Fenyegetés kártya, a Kraken Találkozás jelző, a speciális Vadászat akció, valamint bizonyos Gyűjtögetés 
kalandok harcra kényszeríthetnek. 

Dobj mind a 3 sebesülés kockával, és add össze a kidobott sebesüléseket, vond ki belőlük a fegyverszintet, és a 
megmaradó sebesülések megsebzik az akciót végrehajtó játékost. A Harc után élelmet kaptok és csökkentsétek 
a fegyverszintet eggyel. Ha nem lehetséges, egyet sérül a játékos. 

VADÁSZAT 

Speciális Vadászat akcióval lehet az akciófázisban élelmet szerezni. Ehhez két bábut kell Vadászat akcióhoz 
hozzárendelni. Vadállat kártya húzása nélkül a játékos lebonyolít egy Harcot, ezért annyi ételt kapva, amekkora a 
fegyverszint. 

Például: A játékos Vadászat akciót akar végrehajtani, hogy ételhez jusson. A Harc során dobnia kell mindhárom 
sebesülés kockával. – Mindhárom kockájával sebesülést dobott. A fegyverszint 2, így a vadászat vezetője 1 
sérülést kap. Miután a Harc sikeresen befejeződött, a játékosok 2 élelmet kapnak, és csökkenteniük kell a 
fegyverszintet eggyel. 

 

TALÁLMÁNY 

Csak a 6 speciális Találmánykártyát lehet megépíteni, és mindegyiket csak egyszer a játék alatt (kivéve a Hálót – 
Nets, melyet akárhányszor el lehet készíteni). Ha a kártyának a Találmány oldala van felfelé, az alap építési 
szabályok szerint meg lehet építeni a Tárgyat, de ne fordítsátok meg a kártyát, ahogy azt máskor szokás. 
Amikor egy Találmány kártya átfordul a másik oldalára (lásd az időjárás fázis leírásánál), a Tárgyat nem lehet 
megépíteni, amíg végre nem hajtunk a kártyán Fenyegetés akciót. Miután végrehajtottátok a Fenyegetés akciót, 
a kártyát visszafordíthatjátok a Találmány oldalára. 
Megjegyzés: A megépített tárgy hatása nem vész el, ha át kell fordítanunk a másik oldalára. 

 

HAJÓ JAVÍTÁSA 

A hajórészek felújítását normál Építés akcióval és 1 vagy 2 fa beadásával (ha szükséges) lehet végrehajtani. Ha 
nem szükséges fát beadni, elég csak a bábu(ka)t hozzárendelni az akcióhoz. Mikor egy hajórészt sikeresen 
javítottatok, csúsztassátok el a sérülés jelzőjét a pozitív irányba eggyel, és tegyetek egy Siker Újradobása jelzőt 
rá. 
Hajórészt akkor lehet javítani, ha a hozzá tartozó Találmánykártya a Fenyegetés oldalára van fordítva. 

Példa: 
A példa szerint két Hajórész van károsodva: az Árboc (Sérülés szintje: 3) és az Ágyúk (Sérülés szintje: 4). A négyes 
szintről való feljavítás 1 fába és 1 akcióba kerül, míg a hármas szintről csak egy akcióért fel lehet javítani. A 
játékosok úgy döntenek, hogy az árbocot javítják és hozzárendelnek 1 bábut. Az akció végrehajtásaként, akár 
csak egy normál építés akciónál, a játékos dob az Építés akció kockáival, és sikert dobott (a jelző a sérüléssávon a 
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kettesre mozog), nem dobott sérülést, viszont „?”-t igen. Ebben a forgatókönyvben, ha valaki „?”-t dob, dobnia 
kell a D6 kockával, és megnéznie a hatást a speciális Hajózás akció kártyán. Négyest dobott, így nem történik 
semmi. Miután a hajórész fel lett javítva, egy Siker Újradobása jelzőt kell ráhelyezni. 

 

GYŰJTÖGETÉS EGY KIS SZIGETEN 

Mikor a hajó egy Kis Szigettel egy Tengerrészen van, Gyűjtögetés akciót hajthattok rajta végre, hogy 
nyersanyagokat szerezzetek. Minden kinyerhető nyersanyagtípus fel van tüntetve a sziget lapkáján, és 
mindegyik külön Gyűjtögetés akciót igényel.  
Több Gyűjtögetés akció is végrehajtható a szigeten, hogy a különböző nyersanyagokat begyűjthessétek. 
Szigetenként egyszer, ha már minden Gyűjtögetés akciót végrehajtottatok, húzzatok fel egyet, a 4 speciális 
Felfedezés jelző közül (attól függetlenül, hogy a Gyűjtögetés sikeres volt-e), hajtsátok végre a hatását, majd 
keverjétek újra a többihez. 
A kör végén, miután a játékosok végrehajtottak legalább egy Gyűjtögetés akciót egy szigeten, fordítsátok fejjel 
lefelé a Kis Sziget jelzőt, attól függetlenül, hogy a gyűjtögetés sikeres volt-e, vagy sem. 

Példa: 
Akkor használjátok ezt az akciót, mikor a hajó egy Kis Szigettel egy Tengerrészen van. A játékosok ételt és nagy 
fát akarnak gyűjteni. A Nagy Fához 1, az ételhez 2 bábut rendelnek hozzá. Az étel begyűjtése automatikusan 
sikeres, így a játékosok 3 ételhez jutnak. A nagy fa begyűjtéséhez a sárga játékosnak dobnia kell a Gyűjtögetés 
akció kockáival. Miután mindkét akciót végrehajtották, a játékosok húznak egyet, a 4 Felfedezés jelzőből – egy 
hüllő csontváza – Darwin 3 Elszántságjelzőt kap. A sziget összes nyersanyagja kimerült, ezért át kell fordítani a 
lapkát a másik oldalára. 

 

A HAJÓ SZÉTSZEDÉSE 

A hajót darabokra lehet szedni, hogy fához és kötélhez jussunk. Ezeket a Hajóvégben kialakított részről lehet 
leszedni. Minden nyersanyagot külön akcióval lehet elvenni. Minden akció egy darabot ad a nyersanyagokból, de 
többször végre lehet hajtani minden körben. 

Példa: 
A példa egy olyan esetet mutat, mikor a játékosok fát szeretnének kibontani a Hajóvégből. Két bábut rendelnek 
hozzá, de mindkettő külön akciót hajt végre, így mindkettejüknek dobniuk kel a Gyűjtögetés akció kockáival. 
Minden sikeres akcióval 1 fát vehetnek el, így ha mindkettő sikeres, két fát rakhatnak át a jövőbeli nyersanyagok 
mezőjére. 

 

TALÁLKOZÁS MEGSZÜNTETÉSE 

Azon a Tengerrészen, ahol a hajó van, felfedezés akciót lehet végrehajtani. Ugyanarról a Tengerrészről 
akciónként távolíthatsz el. Ezáltal a Találkozás jelzők kikerülnek a játékból. 

Példa: 
Akkor használjátok ezt az akciót, mikor mozgatni szeretnétek a hajót az éjszaka folyamán. Úgy döntenek, hogy 
megszabadulnak a hajóval egy Tengerrészen lévő Találkozás jelzőtől. Két bábut rendelnek hozzá az akcióhoz, 
hogy biztosan sikeres legyen. Mikor a Felfedezés akciót végrehajtják, a Találkozásjelző kikerül a játékból. 
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A HAJÓ IRÁNYBA ÁLLÍTÁSA 

A hajóval megegyező Tengerrészen sikeres Felfedezés akció végrehajtásával megváltoztathatjátok a hajó 
menetirányát. Minden sikeres akció után fordítsátok a hajót egy térképlapkával jobbra, vagy balra (a ti 
döntésetek). 

Példa: 
Akkor használjátok, mikor meg szeretnétek változtatni a hajó haladási irányát, amerre az Éjszakai fázis során 
menne. 4 bábut rendelnek hozzá, hogy biztosan két sikeres akciót hajtsanak végre. A játékosok 2 hexányit 
fordíthatják bármelyik irányba – ők úgy döntenek, az óramutató járásával ellentétesen fordítják. 

 

A ZÁTONYOK TANULMÁNYOZÁSA 

Amikor a hajó egy zátonnyal közös Tengerrészen van, Darwin (és csakis ő) végrehajthat egy akciót, hogy vízrajzi 
mérést végezzen és jegyszékbe vegye a Tengerrész természetes jellemzőit. Nem kell kockával dobni az 
elvégzéséhez – fordítsd meg a Zátony jelzőt a számozott oldalára, és érvényesítsd a Zátony táblázatában 
megtalálható hatásokat. Ezután távolítsd el a Zátony jelzőt, és jelezd a begyűjtött korallmintát Darwin 
Kabinjának tábláján. 

Példa: 
Akkor hajtsd végre ezt az akciót, mikor a hajó egy Zátony jelzővel van egy Tengerrészen. Darwin végrehajt egy 
Zátonyok Tanulmányozása akciót. Nem kell kockával dobni, megfordítja a jelzőt – ez az 5-ös számú jelző: a 
táblázat alapján a játékosok egy ételt kapnak. 

 

Kaland kocka 

Minden alkalommal, mikor „?”-et dobtok, dobjatok a fehér D6 kockával is, majd egyeztessétek a kidobott 
értéket a színhez tartozó (amilyen színű kockával dobtuk a „?”-et) Kalandkártyával, és azonnal hajtsátok végre a 
dobott szám hatását. 

 

Időjárás fázis – Sérül a hajó 

A vihar minden kör időjárás fázisában megrongálja a hajót. Dobj kétszer a fehér D6 kockával és párosítsd a 
számokat a megfelelő Hajórészhez. Külön végezd el a dobásokat. Ha egy Hajórészen Siker Újradobása jelző van, 
vedd le azt onnan, a rész nem sérül meg, viszont újra kell dobni a kockát. Ha nincs ott Újradobás jelző, végezd el 
a sérülést a Hajórészen és mozgasd a fekete jelzőt a negatív irányba a sávon. Minden alkalommal, mikor egy 
jelző eléri a kritikus sérülés szintet, azonnal hajtsátok végre a hatását (lásd a táblázat lapján). Ha egy terület már 
kritikus szinten van, és újra megsérül, a hajó elsüllyed, és elvesztettétek a játékot. 
Akkor is fordítsátok át a Hajórészhez tartozó Találmány kártyát a Fenyegetés oldalára, ha az az időjárási fázisban 
rongálódik meg, de ne hajtsátok végre a hatását a következő Esemény fázisig. Mikor egy találmány a Fenyegetés 
oldalán van, a kész Tárgyak nem vésznek el, de megépíteni őket nem lehet. Minden hátralévő kör Esemény 
fázisában hajtsátok végre a Fenyegetés kártya felső hatását, amiben a kártya ezzel az oldalával felfelé van. 

Mikor a 9-12. körökben a Vadállatok kockájával dobtok, minden kidobott 
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Példa: 
5. kör Időjárás fázisa – a játékos dob 2 D6-al. Először egyest dob, így a vihar az árbocot roncsolja. Szerencsére 
van egy Újradobás jelző az árbocon, így ez mégsem sérül – a játékos leszedi a jelzőt, és újradob. Ezennel egy 
négyest dob, a Kormánylapátot. A jelző eggyel lejjebb mozdul a sávon. A hozzá tartozó, 4-el jelzett 
Találmánykártyát átfordítja a Fenyegetés oldalára. Most a második dobás jön. Ez hármas lett, az ágyúk. Az Ágyúk 
sérülési szintje kritikusra csökkent (V), így végre kell hajtani a kritikus hatását is; a játékosok nem hajthatnak 
végre Vadászat akciót, míg az ágyuk ilyen szinten meg vannak rongálódva. A 3-as Találmány kártyát átfordítják a 
Fenyegetés oldalára, így azt megépíteni sem tudják, míg vissza nem fordítják. 

Éjszakai fázis 

Mint máskor, minden játékosnak (Darwinnak is) ennie kell az éjszakai fázis során, különben 2-t sérül. Viszont ez 
ebben a forgatókönyven nem rohad meg a kaja, a hajón minden ételt tartós élelemként kell kezelni. 

Minden Éjszakai fázis végén a hajónak egy Tengerrésznyit kell haladnia a szelek szárnyán. Ez alól két kivétel van: 
1. mikor a hajónkkal megegyező mezőn Találkozás jelző van, 2. Ha az árboc kritikus sérülési szinten van. A 
játékosok nem hajózhatnak le a tábláról, csakis a Céllapka elérésével. 

HAJÓZÁS, ÉS A HAJÓ IRÁNYÍTÁSA 

Miután a játékosok ettek, a hajó mozgatása következik. A hajónak arra kell mozognia, amelyik irányba éppen áll 
a bábuja. Mindig egy mezőt halad előre. A képen a hajó jobb oldalra néz, így a jobb oldali mezőre fog 
továbblépni az Éjszakai fázisban. 

Fontos: Amíg az Árboc kritikus sérülési szinten van, a hajó nem tud mozogni, az árbocot meg kell javítani. 

 

A következő karakterképességeket nem lehet használni ebben a forgatókönyvben: 
Ács – Egy új ötlet 
Szakács - Bundapálinka 
Felfedező - Felderítés 
Katona - Védelmi terv 
Darwin - A vadállat megnyugtatása 
Misszionárius - Áldás, Imádság, Vallási Példabeszéd 

 

Felfedezésjelzők: 
- Őslakosok: Minden játékos, aki részt vett Gyűjtögetésben az szigeten, egy sérülést kap. Vegyetek el aj bábut a 
készletből, és használjátok a forgatókönyv hátralevő részére segédbábuként bármilyen akcióhoz. 
- Óriásteknősök: A következő körben, Darwinnak nincs elkölthető akciója 
- Hüllő csontváz: Darwin szerez 3 Elszántságjelzőt 
- Kalózkincs: Húzz egy Kincset a Rejtélypakliból (megőrizhetitek a következő forgatókönyvre) 

Táblázat 

Események: 
Könyv ikon – Dobjátok fel a Fordulás jelzőt, mint egy pénzérmét, majd az utasításnak megfelelő irányba 
fordítsátok el a hajót egy hexányit. 
Barna „?” – Dobj el egy kötelet vagy fát a Hojóvégből 
Zöld „?” – Tegyél még egy Találkozás jelzőt arra a Tengerrészre, amelyiken a hajó van. 
Szürke „?” – Dobjatok el 1 nyersanyagot az Elérhető Nyersanyagok mezőjéről (Ha nem tudtok, a kezdő játékos 
sérül). 
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Hajórészek kritikus sérülési hatásai: 
1. Árboc – A hajó nem mozok az Éjszakai fázisban 
2. Darvin kabinja – 2 morál vesztés 
3. Ágyúk – Nem végezhető Vadászat akció 
4. Kormánylapát – A hajó nem tud fordulni 
5. Hajó oldal – Minden kör elején dobjatok el 1 hordót (és a növényeket vagy állatokat, akiknek emiatt nem jut 
víz) 
6. Hajóorr – Elvesztetek egy Különleges Nyersanyag Gyűjteményt 

 

A zátonyok tanulmányozás: 
1. Delfinek – Egyszeri használatra kapsz egy zöld bábut 
2. Sirály - +5 Elszántságjelző. Helyezd a Jövőbeli Erőforrások helyére 
3. Bálna – Az egyik Hajórész megsérül. Dobj a D6-al, és hajtsd végre a sérülést, úgy, mint az Időjárás fázisban is. 
4. Szent Elmo tüze – Egyszeri használatra kaptok egy barna vagy egy szürke bábut. 
5. Csér – Kaptok egy élelmet. 
6. Megfeneklés – Dobjatok el 2 fát a Hajóvégből 

 

Találkozás jelzők hatásai, és aki 2 Elszántságjelzővel hatástalanítani tudja (zárójelben) 

Átok – Dobjátok fel a Fordulás jelzőt, és az eredménynek megfelelően kétszer fordítsátok el a hajót 
(Misszionárius) 

Kráken – Harcolj (Katona) 

Köd – Ha lehetséges, dobj el egy ételt (Szakács) 

Sekélyes – Rakj le még egy Találkozás jelzőt ugyanide (Felfedező) 

Sziklák – Dobj el 1 fát a Hajóvégből (Ács) 

Posszeidon – Bármelyik Találkozás jelzőt eltávolíthatjátok bármely Tengerrészről, vagy elfordíthatjátok a hajót 
egy hexával (jobbra vagy balra) 

Áramlat - Dobjátok fel a Fordulás jelzőt, és az eredménynek megfelelően fordítsátok el a hajót (Felfedező) 

Szirén – Darwinnak nincs felhasználható akciója a körben (Szakács) 

Szellemhajó – A morál eggyel csökken (Misszionárius) 

Örvény – Dobjátok el a D6-ot, az eredménynek megfelelő Hajórész egyet sérül (Ács) 

Hínár – Minden játékos veszít egy Elszántságjelzőt (Katona) 
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Scenario 4. – Bennszülött Sziget  

SCENARIO 4 SZABÁLYOK ÉS PLUSZ INFORMÁCIÓK, FORGATÓKÖNYVLAP 

Miután túléltétek a veszélyes óceáni utat, a HMS Beagle egy szárazföld felé tart, és lehorgonyozik egy 
bennszülött törzsek által lakott szigeten. A legénység összeállít egy diplomáciai küldetést vezénylő csapatot, 
hogy kapcsolatba lépjenek, és tanulmányozzák a szigeten élő törzsek kultúráját. Kereskedj az itt élőkkel, hogy 
elnyerd a bizalmukat, nyűgözd le őket ajándékokkal, hogy megtanulhassátok a titkaikat, de legyetek óvatosak! A 
törzsek tagjaival természetükből fakadóan bizalmatlanok az idegenekkel szemben, és könnyű őket 
megharagítani.  Fedezzétek fel a szigetet, találkozzatok törzsekkel és gyűjtsetek össze annyit a tudásukból, 
amennyit csak tudtok, mielőtt még végleg ellenetek fordulnak, és kiűznek titeket a szigetről a 10. kör végén.  

 

Használd a következő komponenseket és szabályokat az eredeti játékéval együtt. 

TÁBLÁZAT  
Ennek a lapnak két különböző oldala van, az egyiket a harmadik, másikat a negyedik forgatókönyvben 
használjuk. Győződj meg, hogy jó oldala legyen fölül.  

D6 KOCKA 
Ezt a Törzs mozgásának meghatározására használjuk. 

TÖRZSI TÁBLÁZAT 
A lap tartalmaz egy törzsi táblázatot, amit arra használunk, hogy jelöljük az itt élő törzsek hangulatát. Amikor 
kedélyállapotuk jó, a törzsek barátságosak, ajándékokat és titkokat osztanak meg; de amikor rossz, dühösek 
lesznek és megtámadják a Tábort. 

A Törzsi Táblázat 5 különböző részre van osztva: 
1. A jelző, ami a szigetet lakó törzseket jelképezi. 
2. Különböző javak, amelyekkel el lehet bűvölni a törzseket, és ajándékba lehet nekik adni. 
3. A vadállatkocka dobás eredménye, amely csökkenti a hozzájuk tartozó törzs hangulatát. 
4. A hangulatsávok, melyek az aktuális viszonyt jelzik a játékosok és az egyek Törzsek között. 
Megjegyzés: Egy kivételével a legtöbb kedélyszint 2 négyzetből áll; mindkét négyzetet figyelembe kell venni, 
mielőtt új kedélyszintre lépnének. 
5. A Törzsek reakciói: minden törzs megadja a pozitív és negatív hatásokat is. 

Az előkészületek alatt egy fekete jelzővel takarjátok le azoknak a törzseknek a számát, melyek nincsenek 
játékban, és hagyjátok őket az egész játék alatt figyelmen kívül. Helyezzetek egy fekete jelzőt a játékban lévő 
törzsek semleges arcos (start szóval kiemelt) kedélymezőjének négyzetébe.  

1-2 játékosnál az 1-es és 2-es törzs, 3 játékosnál az első 3 törzs, 4 játékosnál mind a 4 törzs játékban van. 

Dühös arc: Csökkentsétek eggyel a palánkot, és minden játékos dobjon el egy elszántságjelzőt. 
Rosszkedvű arc: Mindenki dobjon el egy elszántságjelzőt 
Semleges arcok: Nem történik semmi 
Vidám arc: Kaptok 1 CP-t 
Boldog arc: Kaptok 1 CP-t és megtudtok egy Törzsi titkot 
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VÁLTOZÁSOK AZ ELŐKÉSZÜLET SORÁN 

Hagyd figyelmen kívül az előző forgatókönyv előkészületi változtatásait, kövesd az alapjátékban leírt 
előkészületeket, és azt egészítsd ki az itt leírtakkal. A Hajótáblát nem használjuk, sem az általa biztosított 
előnyöket. 
Dobj el minden felfedezés- és elszántságjelzőt az előző forgatókönyvből. Ne használjátok a Roncskártyákat, 
helyette az első körben is csapjatok fel egy Eseménykártyát. 
A játék kezdetén már fel van építve a Menedék, a következő tárgyak is el vannak készítve: Kötél, Lábas, Kés. 
Állítsátok a fegyverszintet 1-re (a kés miatt). 
Ne húzzatok két véletlenszerű Kezdő Tárgyat; kezdetekben rendelkezésetekre áll a Pisztoly Kezdő Tárgy, de 
kettő helyett csak egy kockát tegyetek rá (csak egyszer használható). 
A hajóorvos mindenkit teljesen meggyógyított: Állítsátok a Morálszintet 0-ra, attól függetlenül, hogy milyen 
szinten volt az előző forgatókönyv végén. 
Annyi tartós élelemmel kezdtek, ahányan vagytok (Darwinnal együtt). 

 

A FORGATÓKÖNYV CÉLJA: 

Minden törzsnek egy titka van. Tudd meg a 2/3/4 törzs titkait 1-2/3/4 játékosok esetén. Ha minden törzsi titkot 
összegyűjtöttetek, a kör végén azonnal elhagyjátok a Szigetet.  

 

A BENNSZÜLÖTTEK NYUGHATATLANOK (Könyv ikon) 

Minden Törzs Kedélyállapota eggyel csökken 

 

BENNSZÜLÖTT TALÁLKOZÁS 

Mikor egy Totemmel jelzett területet fedeztek fel, rakjatok rá egy zöld, számozott jelzőt (számsorban) ezzel 
jelképezve az újonnan felfedezett bennszülött törzset. Ha minden felfedezhető Törzset megtaláltatok, ne 
tegyetek le több jelzőt. (a Törzsek száma a játékosok számától függ). 

 

KORALL 

Minden Korallminta, amit az előző forgatókönyvben a célhoz szükséges minimum mennyiségű Zátony 
tanulmányozásán felül szereztetek, univerzális javaknak tekinthető, amit felhasználhattok bármilyen Törzsi 
ajándékigény kielégítésére (Törzsi tábla 2. része. Demand). 

 

FELFEDEZÉS JELZŐK 

Felfedezés jelzőt csak az Éjszakai fázis alatt, a Törzsekkel való kereskedés által szerezhettek, majd ha elfogytak, 
újrakeverhetőek. Felfedezés akció során, ha a felfedett lapkán a Felfedezés jelző ikonja látható, a megszokottak 
helyet Elszántság jelzőt kaptok. Tegyetek egy elszántság jelzőt a Jövőbeli Erőforrások területére, majd miután 
elérhetővé válik, bármelyik játékos használhatja. 
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FORGATÓKÖNYV SZABÁLYOK, ÉS VÁLTOZÁSOK 

Eseményfázis: Miután a szokásos módon felfedtetek egy Esemény kártyát és végrehajtottatok a hatását, 
vezényeljétek le a Törzsek vándorlásait. 

TÖRZSEK VÁNDORLÁSA 
Az eseményfázis végén minden törzs egy új területre vándorol. Minden játékban lévő törzsért dobjatok a D6 
kockával, és a mellékelt ábra szerint mozgassátok a Törzs jelzőjüket egy megfelelő szomszédos mezőre. 
Mozgásirány: A Törzsek még fel nem fedezett területre is elvándorolhatnak. Ha egy Szigetlapka bármilyen okból 
eltűnik, az ott tartózkodó törzs azonnal elköltözik egy szomszédos mezőre. Dobjatok és hajtsátok végre. Ha egy 
törzs lemozogna a tábláról (szigetről), akkor annak az ellentétes oldalán tűnik fel. 

Példa a mozgásra: Minden játékban lévő törzsnek mozognia kell. A játékosok dobnak az 1. Törzsért: Kettes. A 
Törzs jelzője, a mozgásirányt figyelembe véve, elmozdul a megfelelő irányba. 
Ha egy törzs lemenne a tábláról, akkor annak az ellentétes oldalán tűnnek fel. A képen különböző színű nyilak 
mutatják, hogy eltérő esetén melyik területre érkezik meg a törzs. 
Termelési fázis: Az alapszabályok érvényesek. 

Akció fázis: Mielőtt elkezdik megtervezni az akciófázist, a játékosoknak Ötletelésre van lehetősége. 

ÖTLETROHAM 

Az Akciófázis elején dönthettek úgy, hogy eldobtok 2/3/4/5 Elszántságjelzőt 1/2/3/4 játékosok esetén, hogy 
húzhassatok 2 Találmánykártyát, melyek közül az egyiket a Találmány oldalával a táblára helyezhettek (a másikat 
eldobjátok). Ezeket akár már abban az akciófázisban is, a megszokottaknak megfelelően megépíthetitek. 

Példa ötletrohamra: Egy 3 fős játékban a Katona, a Misszionárius, a Szakács és Darwin vesz részt. Az akciófázis 
elején a játékosok úgy döntenek, eldobnak 4 Elszántság jelzőt (egyikük kettőt, másik kettő pedig egyet dob el). 
Húznak 2 Találmány kártyát – Kemence és Kötél. A kötél tűnik hasznosabbnak, azt találmány oldalával felfelé a 
táblára helyezik, a Kemencét eldobják. 

 

Új akciók 

Megjegyzés: A forgatókönyvben bemutatott akciók nem helyettesítik a megszokott akciókat. Ezek speciális 
akciók, amiket csak ebben a forgatókönyvben használunk. Az alapjáték akciói továbbra is alkalmazhatóak. 

 

TÖRZSI TITKOK BEGYŰJTÉSE 

Minden Törzsnek van egy titka, ami a játékosok szempontjából érdekes. Az Éjszakai fázis során, mikor egy Törzs 
felfedi a titkát, dobjatok a D6 kockával és helyezzetek egy kék jelzőt (a titok jelképeként) a titkot megosztó 
törzzsel szomszédos, a D6 eredményének megfelelő szigetmezőre. Minden titkot csak egyszer osztanak meg. A 
következő körökben egy Felfedezés akció végrehajtásával gyűjtsétek be ezt a titkot (a távolsági szabályok 
betartásával). 

Példa: Jelen esetben akkor használják ezt az akciót, mikor be szeretnének gyűjteni egy már felfedett Törzsi 
Titkot, ami pont a Táborlapkán van. A játékosok 1 bábút rendelnek az akcióhoz, így végrehajtáskor dobnia kell a 
Felfedezés akció kockáival. Mikor az akciót sikeresen végrehajtották, leveszik a jelzőt és Darwin Kabinjának 
megfelelő helyére teszik, a Törzsi Titok megszerzése jeleként. 
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CSALOGATÁS 

A játékosok az akció fázis során, a Csalogatás akció segítségéve odavonzhatják a korábban felfedett Törzseket. 
Csalogatás akciónként helyezz egy bábút és a csalogatni kívánt Törzs által igényelt javat egy Táborral szomszédos 
területre (fegyverszint igény esetén, csökkentsétek a fegyverszintet eggyel, és tegyetek egy Vadállaz Erő jelzőt a 
bábú tetejére). Mozgassátok a kívánt törzset a Csalogatás akció végrehajtásának mezőjére (függetlenül attól, hol 
voltak), és helyezzétek a csalogatásra használt javat a Jövőbeli Erőforrások területére, az akciófázis után ezek 
újra használhatókká válnak és a fegyverszintet is visszakapjátok. 

Példa: Használjátok ezt az akciót, mikor egy olyan törzset szeretnétek közel csalni, amelynek az ételre van 
igénye. Lehelyeznek egy bábút és egy élelmet az egyik táborral szomszédos mezőre. Mikor az akciót 
végrehajtjátok, helyezzétek a megfelelő Törzs jelzőjét arra a mezőre, amelyiken a Csalogatást végrehajtottátok, 
az ételt pedig tegyétek a Jövőbeli Erőforrások területére. 

 

Időjárás fázis: Az időjárás fázis alatt dobjatok az Éhes Vadállatok kockájával, hogy megtudjátok, melyik Törzs 
hangulata romlik. 
Példa: A játékosok egy Palánk rongálódása eredményt dobnak, így az 1-es Törzs hangulata romlik. 

Az Időjárás fázis során dobott Éhes Vadállatok kocka eredménye, csak a Törzsekre van hatással, a játékosokra 
nem. Minden kidobott eredmény megjelöl egy Törzset, akinek a Kedélyállapotát egy négyzettel csökkenteni kell, 
kivéve, ha a Törzs jelzője még nem került fel a táblára. 
Megjegyzés: Ha a játék során bármelyik kártya arra utasítja a játékost, hogy dobjon az Éhes Vadállatok 
kockájával, a játékosnak eggyel többször kell vele dobnia és a második hatását a játékos kapja meg, nem a Törzs. 

 

Éjszakai Fázis: Mint mindig, minden játékosnak (Darwinnak is) ennie kell, különben kettőt sérül. Miután ettek, 
a játékosok Mozgatják a Tábort, Kereskednek, Ajándékoznak és megkapják a Törzsek reakcióit. 

TÁBOR MOZGATÁSA 

Miután a játékosok ettek, el kell mozgatniuk a tábor egy szomszédos területre, annak a Törzsnek a tartózkodási 
helye fele, amelyiknek a titkát még nem szerezték meg, kivéve, ha a Tábor már egy olyan Törzzsel van közös 
lapkán, amelyiknek még nem tudjátok a titkát. Ha még több törzs is van, amelyek nem fedték fel titkukat, a 
játékosok döntenek, melyikhez mennek közelebb. Ha mindegyik megosztotta titkát, a játékosok egy törzs helyett 
mozoghatnak egy titok (jelzője) felé. Ez után a kötelező Tábor mozgatás után, nincs lehetőség tovább mozgatni 
azt. Ha még nincs felfedezett törzs, vagy az összes titkot begyűjtöttétek, a normál szabályoknak megfelelően 
mozgathatjátok el a Tábort egy mezővel. 

Példa: Egyelőre csak egy Törzs van felfedezve, így miután ettetek, a tábort egy mezővel közelebb kell mozgatni a 
Törzshöz. 

KERESKEDÉS 

Miután a Tábor Mozgatása befejeződött, és legalább egy Törzzsel közös mezőn vagytok, minden ilyen Törzzsel 
Kereskednetek kell egy Tárgyat. Véletlenszerűen húzzatok 3 Felfedezés jelzőt, és helyezzétek 3 választott 
Tárgyra, fordítsátok fel a Felfedezés jelzőket, és döntsétek el, melyiket akarjátok megtartani. Adjátok oda a 
Tárgyat a Törzsnek cserébe. Dobjátok el a másik két Felfedezés jelzőt, csakúgy, mint az elcserélt tárgyat 
(semlegesítsétek a hatását, ha lehetséges).  
Megjegyzés: Kezdő Tárgyakat és Kincseket is ugyanúgy elcserélhettek. 
Ha nem áll rendelkezésre 3 elcserélhető Tárgy, nem tudtok kereskedni: csökkentsétek ennek a Törzsnek a 
kedélyállapotát egy négyzettel, valamint ebben a körben hagyjátok ki az Ajándékozást. 
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Ha egynél több Törzs is van a Táborhelyünkön, az általatok kívánt sorrendben, külön-külön mindegyikkel cserélni 
kell. 

Példa: A mozgás következtében Tábor egy Törzzsel azonos lapkán helyezkedik el, így a játékosoknak 
kereskedniük kell. Véletlenszerűen húznak 3 Felfedezés jelzőt és 3 Tárgyra teszik őket: Kötél, Kés, Ásó. 
Felfordítják a jelzőket, és úgy döntenek, az ásón lévő fa Felfedezés jelzőt tartják meg. A fát az Elérhető 
nyersanyagok helyére teszik, és eldobják az Ásót, valamint a másik két Felfedezésjelzőt is. 

 

AJÁNDÉKOZÁS 

Miután a csere lezajlott, egy vagy több ajándékot adhattok a Törzsnek, amit ők a kedélyállapotuk növelésével 
hálálnak meg. Nézzétek meg a Törzs táblázatában, hogy melyik Törzs, milyen ajándékokat részesít előnyben, 
dobjátok el ezt/ezeket a nyersanyagokat (vagy csökkentsétek eggyel a fegyverszintet), és emeljétek a Törzs 
hangulatát ajándékonként egy négyzettel. A sziget Törzsei büszke népség, így nem fogadnak el ajándékot, ha 
ebben a körben nem kereskedtetek velük. 

Példa: Mivel a játékosok Kereskedtek a Törzzsel, most adhatnak nekik egy vagy több, a táblázat által 
meghatározott Ajándékot. Ez a Törzs a fára izgul. A játékosok eldobnak 2 fát, hogy ezek a beteges faimádók 
hangulata 2 mezővel jobb legyen. 

TÖRZSEK REAKCIÓI 

Az Éjszakai fázis utolsó lépéseként nézzétek meg az összes Törzs (Fel- vagy még nem felfedezett) Kedélyállapotát 
és hajtsátok végre a Reakció hatásukat. 

Példa: A Törzs most már jó hangulatba került, így kaptok 1 CP-t. 

 

KULTÚRA PONTOK 

Mikor egy Törzs kedélyszintje elég magas, megosztják kultúrájuk bizonyos részeit a játékosokkal. A Kultúra 
Pontok jelképezik a Törzsekről megtanult embertani információkat. Az Éjszakai fázis során, a Törzsi Reakció 
lépésnél, minden mosolygós és vigyorgós arcú Törzs ad 1 CP-t, aminek a következő forgatókönyv alatt veszed 
segítségét, hogy Darwin megvalósíthassa küldetését. 

 

BÓNUSZOK AZ 5. FORGATÓKÖNYVHÖZ 

Darwin az összegyűjtött CP-nek megfelelően speciális akció jelzőket kap az 5. forgatókönyvhöz. 

1-5 CP = 1 jelző; 6-11 CP = 2 jelző; 12+ CP = 3 jelző 
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Scenario 5. – Úton Hazafelé  

SCENARIO 5 SZABÁLYOK ÉS PLUSZ INFORMÁCIÓK, FORGATÓKÖNYVLAP 

Lassan 5 éve, hogy a HMS Beagle megkezdte kutató útját. Mintákat gyülemlettek fel, térképek készültek, és új 
kultúrákat ismertetek meg; már csak a hazaút maradt hátra, Angliába. A hosszú út megviselte a legénységet, és 
az mintákat is. Egy szörnyű betegség sújtja a hajót, súlyos bélyegét rányomja a legénység mind testi, mind lelki 
egészségére, és az összegyűjtött mintákat is a pusztulás veszély fenyegeti. A Ritka Vadállatok megbetegedtek, a 
Húsevő növények összeaszalódnak és elhervadoznak, minthogy friss húsra éheznek, a hajótestbe szivárgó sós víz 
károsítja az  Különleges Nyersanyaggyűjteményeket, és a Fosszíliák kezdenek leválni a kőzetanyagról, 
kiszáradnak és elmorzsolódnak. A láthatáron egy feltérképezetlen sziget jelenik meg, így a csapat összegyűlik, 
hogy partra szálljon és elinduljon megmenteni a legénységet, valamint a mintákat a teljes pusztulástól. 

 

Használd a következő komponenseket és szabályokat az eredeti játékéval együtt. 

5 Kór kártya  
Ezek a kártyák jelképezik a legénységet sújtó különböző betegségeket. A játék elején az esemény pakliba kell 
keverni a kártyákat. Amikor egy Kór kártyát húztok az Esemény pakliból, a játékosoknak végre kell hajtani, majd 
még egy kártyát húznak az Esemény pakliból. 

9 Tengerpart kártya 
4 pár és 1 különleges Tengerpart kártya áll rendelkezésre. Egy 3x3-as tengerparti területet kell képezni belőle, 
ami a forgatókönyvspecifikus, Tengerpart Átkutatása akcióhoz használatos. 

D6 Kocka 
Ebben a forgatókönyvben az időjárás meghatározására kell használni. 

Darwin jelző 
Ezen jelzők mennyisége attól függ, hogy mennyi Kultúra Pont gyűlt össze az előző fejezet alatt. Minden ilyen 
jelző egy bábunak felel meg, melyeket Darwin bábujához hasonlóan használhatunk akció végrehajtásához, vagy 
segítéséhez. 

 

VÁLTOZÁSOK AZ ELŐKÉSZÜLET SORÁN 

Kövesd az alapjátékban leírt szabályokat és előkészületeket. 

Helyezd a tengerpart szigetlapkáját és a Tábor jelzőt a tábla megszokott helyére; készíts el egy 8 kártyából álló 
Esemény paklit; 3 Kaland paklit; helyezd el a 9 kezdő Találmányt, és az 5 véletlenszerűt a táblára, valamint a 
karakterek különleges Találmányát a karakterkártyájuk mellé; keverd meg az összes Felfedezés jelzőt és helyezd 
a tábla mellé. 
- Keverd meg a 9 Tengerpart kártyát és tedd őket a tábla mellé 3x3 elrendezésben, megalkotva a tengerpartot. 
- A Kés, Kötél, és Fazék a tárgyak már elkészültek (fordítsátok a Tárgy oldalukra), a hatásukat alkalmazzátok. 
- A kezdő fegyverszint 1 (a Kés hatására) 
- Dobjátok el az előző játékból megmaradt összes Felfedezés- és Elszántság jelzőt. 
- Ne használjatok Roncs kártyát, helyette húzzatok egy Esemény kártyát az 1. körben. 
- Helyezzetek annyi tartós élelmet az Elérhető Nyersanyagok területére, ahányan vagytok (Darwint is beleértve). 
- Helyezzetek annyi Elszántság jelzőt az Elérhető Nyersanyagok területére, ahányan vagytok (Darwint is 
beleértve). Ezeket bármely játékos, bármikor használhatja a forgatókönyv alatt. 
- A 19. oldalon lévő táblázat segítségével váltrsátok át az elősző forgatókönyv során a törzsektől kapott Kultúra 
Pontokat Darwin jelzőkre, melyeket ugyanúgy használhattok, mint Darwin bábuját (akció végrehajtó, vagy 
segítő). 
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BETEGSÉG SÚJTJA A LEGÉNYSÉGET 

- Keverjetek játékosonként 1 Kór kártyát az esemény pakliba (Darwint is beleszámolva). 
- A hajóorvos mindenkit teljesen meggyógyított, de minden játékos kap 4 sérülést a betegség miatt (emiatt nincs 
morál csökkenés). 
- Állítsátok be a Morál szintet -1/-2/-3/(-3 és 1 sebzés/játékos) az 1/2/3/4 személyes játékoknál. 

 

KÜLÖNLEGES NYERSANYAGGYŰJTEMÉNY KÁROSODÁSA 

Mielőtt a játékot elkezdenétek, dobjatok a hajón lévő minden Különleges Nyersanyaggyűjteményért 1 D6-ot, és 
ennek eredménye alapján sérül minden nyersanyaggyűjtemény (1-2 madár, 3-4 hal, 5-6 fa). A forgatókönyv 
tábláján takarjátok le az összes elvesztett nyersanyagot egy fekete jelzővel. 

Példa: A játékosoknak 4 gyűjteményük van, így négyszer dobnak. Az eredmények: 1; 3; 2; 6. A játékosok 
letakarnak 2 madarat, 1 halat és 1 fát. A továbbiakban nincs egy teljes Különleges Nyersanyaggyűjteményük 
sem. 

 

A FORGATÓKÖNYV CÉLJA 

Mentsetek meg annyit első forgatókönyvben összegyűjtött mintát, amennyit csak tudtok. A 8. kör végén minden 
nem kezelt, vagy rendbe hozott minta megsemmisül, és nem ér KP-t. 

 

KÖNYV IKON 

Minden játékos (Darwin is) egy fekete jelzővel letakar egy képességét a karakterlapján, így azt a hátralévő idő 
alatt nem használhatja. 

 

TOTEM IKONOK 

A nyersanyagok, amik egy Totemmel jelzett lapkán vannak, bárki által begyűjthetőek, viszont ezeket Darwin 
később fel tudja használni, hogy kipótolja a Különleges Nyersanyaggyűjteményekkel történt károkat. Minden 
alkalommal, mikor a nyersanyagot egy ilyen lapkáról gyűjtik be, akár a Termelési fázisban, akár gyűjtögetés akció 
végrehajtásával, a játékosoknak el kell dönteniük, hogy ez egy sima nyersanyag, vagy egy olyan, amivel orvosolni 
lehet a károkat.  Ha átlagos nyersanyagként kezelitek, a megszokott módon tegyétek először a Jövőbeli-, majd az 
Elérhető Nyersanyagok területére, viszont ha helyreállításra akarjátok használni, tegyétek a megfelelő 
nyersanyag ikonra a Gyűjtemény Helyreállítása akció mezőjén. 
Megjegyzés: Amelyik nyersanyagot egyszer arra szántátok, hogy a gyűjteményben keletkezett hiányt pótoljátok, 
már nem válthatjátok vissza általános felhasználásra.  
Megjegyzés: Azok a Tárgyak, melyek a termelést vagy a gyűjtögetést segítik használhatóak további 
helyreállításra használandó nyersanyagok gyűjtésére, ha hal/fa/papagáj nyersanyag ikonnal vannak jelölve (a +1 
élelem és a+1 fa jelzők nem használhatók erre a célra, csak általános nyersanyag begyűjtésére). 
Megjegyzés: Minden nyersanyag, amit egy lapkáról nyerünk, ugyan olyannak kell lennie. Vagy általános, vagy 
különleges felhasználású. 
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AZ ÚJ AKCIÓK 
GYÓGYNÖVÉNYEK GYŰJTÉSE 

Bármelyik játékos gyűjthet Gyógynövényeket Síkság Szigetlapkán egy Gyűjtögetés akció végrehajtásával, és a 
távolsági szabályok figyelembevételével. Kezeljétek a Síkság ikonját nyersanyagként, csakúgy, mint a 
Dombságot és Hegységet fosszília gyűjtés szempontjából, az első forgatókönyvben. Minden sikeres akció 1 kék 
jelzőt ad és minden Síkságon egy Gyógynövényt adhat körönként. Minden Tárgy, ami segíti a Gyűjtögetés 
akciót, használható Gyógynövény gyűjtésekor is. Ezekkel ellentétben, Gyógynövény nem termelődik a 
Termelési fázisban. 

Példa: Ebben az esetben a Tábor egy Síkságon van. Mivel a Gyógynövényt nem kapnak a Termelési fázisban, a 
játékosoknak Gyűjtögetés akciót kell végrehajtani a Táborlapkán, hogy hozzájussanak. Úgy döntenek 1 bábut 
rendelnek az akcióhoz, így dobniuk kell a gyűjtögetés akció kockáival. Az akció sikeres, és a játékosok gyűjtenek 
egy Gyógynövényt (kék kockával jelképezve azt). 

 

TENGERPART ÁTKUTATÁSA 

Érdekes növényeket lehet találni ennek a szigetnek a partján. Használd a memóriádat, hogy egy összeillő párt 
találjatok, és hazavihessétek azokat. 

Amíg legalább 3 Tengerpart kártya található a tengerpart területén, a játékosok 1 bábu felhasználásával 
(kockadobás nélkül) megnézhetnek 2 Tengerpart kártyát: 
- Ha a két kártya megegyezik, vedd el őket a tengerpart területéről és tartsd meg őket. Minden pár 2KP-t ér a 
játék végén. 
- Ha a kártyák nem egyeznek meg, lefelé nézve rakd vissza őket. 
- A kiválasztott kártyákat mindenki láthatja, de leírni nem lehet. Meg kell jegyezni a helyüket. 
- A Tengerpart átkutatása körönként többször végrehajtható, de csak külön akció felhasználásával. 

 

Speciális Darwin akciók 
A speciális akciói végrehajtásával befolyásolható minden mintatípus játék végi KP értéke. 

 

VADÁLLATOK GYÓGYÍTÁSA 

Az első forgatókönyvben befogott Ritka Vadállatok betegek, és ha nem kezelik őket, elpusztulnak. Darwin 
használhatja a bábuját és egy gyógynövényt, hogy meggyógyítsa a Vadállatokat. Az első gyógyítás akció 
megakadályozza az állatok elpusztulását, az értékük ezáltal 2KP lesz, és megvédi őket az 5-8. kör Időjárás 
fázisában az elhalálozástól. Másodjára teljesen meggyógyulnak, és az eredeti, 5KP-t érik a játék végén. 
Megjegyzés: A Vadállatokat az Időjárás fázisban lehet elveszíteni, a kockadobás Legyengült Vadállat eredménye 
esetén. 

 

NÖVÉNYEK ETETÉSE 

 

Az első forgatókönyvben összegyűjtött Húsevő növények éhesek, és ha nem kapnak enni, elpusztulnak. Darwin 
használhatja a bábuját, és egy élelmet, hogy megetesse őket. Az első etetés akció megakadályozza a növények 
elpusztulását, az értékük ezáltal 2KP lesz, és megvédi őket az 4-8. kör Időjárás fázisában az elhervadástól. 
Másodjára teljesen rendbe jönnek, és az eredeti, 5KP-t érik a játék végén. 
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FOSSZÍLIÁK HELYREÁLLÍTÁSA 

Ha van Hegység felfedezve, Darwin végrehajthat rajta egy akciót, hogy megállítsa az első forgatókönyvben 
összegyűjtött Fosszíliák károsodását, így visszanyerik az eredeti 1KP értéküket. Ha Dombság is fel van fedezve, 
végrehajthat rajta egy másik akciót, így minden Fosszília már 2 KP értékű lesz. 

Példa: A játékosk már felfedeztek egy Hegységet és egy Dombságot is. Darwin végrehajt egy Fosszíliák 
Helyreállítása akciót. Első alkalommal a játékosoknak a Hegység területtípust kel figyelembe venniük. Leteszi az 
akciójelzőjét a Fosszíliák Helyreállítása akciómezőre (nem a területtípus a Szigetlapkán) a forgatókönyvlapon, így 
minden begyűjtött Fosszília 1 KP értékű lesz. Második alkalommal, mikor Darwin végrehajtja ezt, a játékosoknak 
a Dombság területtípust kell figyelembe venniük. Leteszi az akciójelzőjét a Fosszíliák Helyreállítása akciómezőre 
a forgatókönyvlapon, így minden begyűjtött Fosszília 2 KP értékű lesz. Ezt az akciót harmadjára már nem lehet 
végrehajtani. 

 

GYŰJTEMÉNY HELYREÁLLÍTÁSA 

Darwin eldob 1 helyreállításra szánt nyersanyagot a Gyűjtemény helyreállítása akciómezőről, hogy azzal pótoljon 
ki egy ugyanolyan nyersanyaghiányt az egyik Különleges Nyersanyaggyűjteményben. Vegyétek le erről a fekete 
jelzőt. Egy akcióval csak egy Különleges Nyersanyaggyűjteményt lehet helyreállítani. Minden teljes, 
veszteségmentes Különleges Nyersanyaggyűjtemény 4KP értékű. 

Példa: A Tábor egy Totemmel jelölt lapkán van, így a Termelési fázisban a játékosoknak dönteniük kell, hogy a 
betakarított nyersanyagok általános nyersanyagok, amiket így az Elérhető Nyersanyagok területére 
helyezhetnek, vagy Különleges Nyersanyagok, melyeket a gyűjtemények teljessé tételére használhatnak. A 
játékosok az utóbbi mellet döntenek, és mindkettőt a Gyűjtemény Helyreállítása akciómezőre teszik. 

 

Időjárás fázis 
Minden körben dobni kell a D6 kockával 
4-8. körben: 1 Húsevő növény elvesztése 
5-8. körben: 1 Ritka Vadállat elvesztése 

 

IDŐJÁRÁSKOCKA EREDMÉNYEK HATÁSA 

1. Kimerültség: A következő körben a kezdőjátékos 1 bábuval kevesebbel rendelkezik az Akció fázisban. 
2. Depresszió: Eggyel csökkentsétek a Morált 
3. Emlékezetkiesés: Minden játékos egyet sérül. 
4. Hideglelés: Azonnal érvényesíts egy esőfelhő hatását. 
5. Legyengült Vadállat: Dobjatok el egy élelmet, vagy elpusztul egy Vadállat. 
6. Visszaesés: Ha lehetséges, véletlenszerűen válassz ki egy Kór kártyát, ami már korábban kifejtette a hatását, 

és keverjétek vissza az Esemény pakliba. 

A játékosok eldobhatnak 1 kék jelzőt, hogy semlegesítsék bármelyik kidobott eredmény hatását. 
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Univerzálisan használható komponensek 
Misszionárius 
A misszionárius karaktere ugyanúgy játszható az alapjáték forgatókönyveivel, mint a Voyage of The Beagle 
kampánya során – csak tegyétek a többi mellé, mikor karaktert választotok. Egyébiránt egy fős játéknál nem 
ajánlott. 

Karakterképességek: 

Áldás 
Dobj el 2 Elszántság jelzőt, hogy ebben az Éjszakai Fázisban minden élelmet megments a rothadástól. 

Egy Test 
Dobj el 1 Elszántság jelzőt, hogy bármelyik egy karakter (a Misszionáriust is beleértve) átadhasson akármennyi 
Elszántság jelzőjét bármelyik másik karakternek (a Misszionáriust is beleértve). 

 Vallási Példabeszéd 
Dobj el 3 Elszántságjelzőt, hogy valamelyik kártyát eldobhasd a Fenyegetés Akcióterületről. Ne érvényesítsd a 
Fenyegetés akciót, sem a Fenyegetés hatást. 

Imádság 
Dobj el 2 Elszántság jelzőt, hogy bármelyik játékos ne kelljen Kalandkártyát húzzon, mikor az akciófázis során 
„?”-et dobott az akciókockával. A játékos ezt a képességet csak a kártya felhúzása előtt használhatja. 

Megjegyzés: A Misszionárius első morálnyila az ellenkező irányba néz, mint azt az összes többi karakternél 
megszoktuk, ami azt jelenti, hogy növelni kell a morált, mikor a jelző áthalad ezen a nyílon. 

 

Legénység kártyák 

A Legénység kártyák nem számítanak játékosnak, de speciális karakterek, melyeket egy forgatókönyv 
nehézségének csökkentésére használhatóak. A Kölyök, Ló, és Sebész bábukat is hoz a játékba, míg a Papagáj és 
az Árbockosár más módon segítik a játékosokat. A Legénység természetesen az alapjátékban lévő 
forgatókönyvek nehézségének beállítására is használható. A Legénység kártyák nem számítanak bele az 
összlétszámba, mikor azt valami miatt számba kell venni (Menedék, Tető vagy Palánk). 

5 különböző Legénység kártya van ebben a kiegészítőben: 

Kölyök: 
Bármelyik akció végrehajtásához nyújt 1 plusz bábut, melyet egy másik karakterhez rendelhetsz segítségül. 
Hatással van rá az időjárás. 
Nem kell ennie az Éjszakai Fázisban 

Papagáj: 
A Kezdőjátékos +2 Elszántságjelzőt kap a Morál fázis alatt. Ha a Morál negatívban van, a Kezdőjátékos megkapja 
a Papagájért járó Elszántság jelzőket, majd utána kell teljesítenie a Morál követelményeket. 
A Papagáj minden hatásra immunis. 

Árbockosár: 
A szigetlapkák kupaca informatív oldalukkal felfelé van a tábla mellett, ahelyett, hogy lefele néznének. 
Az Árbockosár minden hatásra immunis. 
Nem használható a 2. és 3. forgatókönyvben. 

Ló: 
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Bármelyik akció végrehajtásához nyújt 1 plusz bábut, melyet egy másik karakterhez rendelhetsz segítségül. 
Amikor a lovat használod, figyelmen kívül hagyhatod a szigetet érintő távolsági szabályokat (a Ló segítségével 
úgy hajthatsz végre akciót bármelyik szigetlapkán, mintha az a Táborral szomszédos szigetlapkán történne). 
A Lovat egy bábu jelképezi, nem tekintjük karakternek és minden hatásra immunis. 
Nem használható a 3. forgatókönyvben. 

Sebész: 
A Sebész egy bábuval rendelkezik, ami az Akció Fázisban használható. Az egyetlen hely, ahova a Sebész bábuját 
le lehet helyezni, az a saját kártyája. Tegyétek a bábut a növények gyűjtése területre, hogy gyógynövényeket 
szerezz (ami más, mint az 5. forgatókönyv gyógyító növénye ’healing herb’). A későbbi fordulókban helyezd 
kártyáján a gyógyítás területre a bábuját, hogy a növényt egy sebesülés gyógyítására használhassátok. A Sebész 
minden más hatásra immunis. 

 

Esemény kártyák 
A kiegészítőben van 20 új Esemény kártya, ebből 6 Darwin karakterére van hatással, ebből következően ezek 
csak e kampány alatt használhatóak. Ezek könnyen megkülönböztethetőek a zöld könyvikonjukról. 
A maradék 14 bármikor használhatók – keverjétek az alapjáték kártyái közé. 

 

Rejtély kártyák (2 kincs, 2 szörny, 2 csapda) 

Ezeket a jelzőket az új Esemény kártyák hozzák játékba. 

Amikor ezek a jelzők egy akcióterületen vannak (pl. Felfedezés Akciómező), a következő alkalommal, mikor ezt 
az akciót hajtja végre egy játékos, húznia kell egy megfelelő típusú Rejtély kártyát, és végre kell hajtania azt, 
attól függetlenül hány bábut rendelt az akcióhoz, és hogy sikeres volt-e az. A kártyát az után kell húzni, miután 
befejeződött az akció végrehajtása. Miután kifejtette a hatását, dobjátok el a jelzőt. 

Mikor ezek a jelzők egy szigetlapkán vannak, amelyikre akciót terveznek a játékosok, a játékosoknak húzniuk kell 
egy megfelelő típusú Rejtély kártyát, és végre kell hajtania azt, attól függetlenül hány bábut rendelt az akcióhoz, 
és hogy sikeres volt-e az. A kártyát az után kell húzni, miután befejeződött az akció végrehajtása. Miután 
kifejtette a hatását, dobjátok el a jelzőt. 

 

Zsák és Kosár 

Ezek a jelzők jelképezik az alapjátékból ismert Tárgyakat, és a játékosoknak segít megjegyezni, melyikük is 
használja azokat az adott körben. 


