
fordította: Beorn (2019) 
lektorálta: Hipszki László 
nem hivatalos és nem 
szószerinti fordítás! 

Amióta Mafayette tábornok egy titokzatos, óriási felhőt vett észre a 
léghajójából, már nem csak az Újvilág az egyetlen rejtélyes földrész, ami 
felfedezésre vár. A Nyuszikirály ezzel ki is bővítette számotokra a felderítési 
feladataitokat. Ha sikerül csodálatos erőforrásokkal dugig megrakodva 
visszatérned, az bizony nagy segítségedre lehet, hogy elnyerhesd a "Nagy 
Fülek" címet. 

De ez még nem minden... Nyúltelepesek rajzanak ki Újvilág-szerte, kerülete-
ket alapítva, miközben a kereskedelem is virágzásnak indul... Ügyesen játszd 
ki a kártyáidat, hogy minél jobban profitálhass a kialakuló helyzetből! 

JÁTÉKSZABÁLY 
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Játéktartozékok 
1 Óriás Felhő tábla 
86 nyúlfigura 
(46 lila, és 10-10 mind a 
négy alapszínben) 
7 műanyag városjelölő 
 - 2 db 1-es erejű város 
 - 1 db 2-es erejű város 
 - 1 db 3-as erejű város 
 - 3 db répadella 

20 épületlapka 
 - 14 csodálatos farmlapka 
 - 4 szivárványlapka 
 - 2 kürtőlapka 

30 érmejelző 
 - 5 db 5-ös értékű érme 
 - 10 db 3-as értékű érme 
 - 15 db 1-es értékű érme 

50 felfedezéskártya 
 - 29 tartománykártya 
 - 2 tartomány/épület  
       kártya 
 - 7 épületkártya 
 - 10 papiruszkártya 
 - 2 akciókártya 

További játékelőkészületi lépések 
Készítsd elő a játékot a megszo- Ezután tedd az Óriás Felhő táblát az Újvilág-tábla mellé. Tedd az érméket, a répadellákat 
kott módon, a felfedezéskártyák Tedd a táblára a 12 csodálatos farmlapkát, 2 szivárvány- és a megmaradt lapkákat a tábla 
kivételével (lásd a 4. oldalon). lapkát (az adott tartományhoz passzolókat), és a táblán mellé, könnyen elérhető helyre. 

feltüntetett helyekre a 4 (1-es, 2-es és 3-as szintű) várost. 
Keverd bele a kiegészítőhöz adott 
felfedezéskártyákat az alapjáték 
kártyái közé, egy közös húzópaklit 
készítve ezáltal, majd tedd a paklit 
képpel lefelé a tábla mellé. 

           Ebben a szabálykönyvben 
         megtalálsz minden extra 
      szabályt, amely erre a játék- 
   kiegészítőre vonatkozik. 
  Ismertetjük az alapjátéktól 
  eltérő szabályokat is. 
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Játékosok száma és a kiosztásra kerülő kártyák 
Minden játékos az egyes for- 3 játékos esetén 3-3 kártyát kell  
dulókban a játékosok számá- draftolni az 1A fázisban. 2 játékos 
tól függően kap kártyákat: esetén 12 kártya lesz tartalékban. 

Az Óriás Felhő tábla 
Ez az Óriás Felhő tábla, amely öt 
sorban összesen 31 mezőt tartalmaz. 
Minden egyes mező egy-egy tarto-
mány, amit birtokolhatsz, és ahonnan 
jövedelemre tehetsz szert. Innentől 
kezdve az épületeidet akár az Óriás 
Felhő táblán, akár az Újvilág-táblán 
is elhelyezheted, ha teljesíted annak 
minden követelményét. 

Új tartományok koordinátái 
Minden egyes tartomány a koordinátái 
és a tereptípusa alapján azonosítható. 
Minden új mezőhöz is tartozik egy-egy 
tartománykártya. Egy adott tartományt 
a sorát jelző kalapszim- 
bólumok száma, és az 
adott sorban lévő mező  
sorszáma alapján lehet 
azonosítani. 

Tartományok típusai 
A tenger, erdő és vete-
mény ugyanolyan alap-
erőforrásokat termel, 
mint az alapjátékban. 

A felhők nem termelnek A Óriás Felhő táblán lévő város 
semmilyen erőforrást sem. mezők ugyanúgy semlegesként 

kezdenek, amíg egy játékos át 
nem veszi felettük az irányítást. 

A szivárvány mezők A csodálatos erőforrás mezők 
összekötik a Óriás Felhőt mindegyike valamilyen egyedi 
az Újvilág-táblával. (csodálatos) erőforrást termel. 

játékosok száma: 

fordulónkénti kártyaszám: 
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Nyúlfigurák
A nyúlfigurák ötödik (lila) színe lehetővé 
teszi, hogy a játékkal immár öten is 
játszhassatok. Mivel e kiegészítővel 
több tartományt vehettek birtokba, így 
minden eddigi szín is kapott 10-10 
további nyúlfigurát. 

5-en nem játszhattok e kiegészítő 
nélkül, csupán az alapjátékkal! 
Az alapjáték ugyanis nem tartalmaz 
elegendő kártyát öt játékos számára. 

Papiruszkártyák 
A 8 új küldetés és 2 új 
kincs (       ) új stratégiai 
lehetőségeket hoz a 
játékba. Ezek a kártyák 
pontosan úgy működnek, 
mint az alapjáték hason- 
ló papiruszkártyái. 

Városjelölők
A kiegészítő 7 új városjelölőt is tartalmaz: két 1-es erejűt, egy-egy 2-es és 3-as 
erejűt, illetve három teljesen új répadellát. 

Az 1-es, 2-es és 3-as erejű városok a Óriás Felhő tábla megadott 
tartományaira - az alapjátékkal megegyező módon - a hozzájuk tartozó 
tartománykártyák segítségével helyezhetők fel. 

3-as erejű 

1-es erejű 

A répadellák olyan városok, amiknek az erőssége 5-ös. Az erejük azonban 
máshogy számít be a birtokok összes erejébe a betakarításfázis során. 
Ugyanúgy a megfelelő épületkártyák kijátszásával lehet megépíteni őket. 
Ha egy olyan birtokodról gyűjtöd be 
az     -at a betakarításfázisban,  
ahol van egy répadella, két lehető- 
séged van: 
- Ha a városaid összereje (a répa- 
  dellát nem beszámítva) meghaladja 

az 5-öt, ne számold be a répadellát. 
- Ha a városaid összereje (a répa- 
  dellát nem számítva) 5, vagy 
 kevesebb, ezen birtok ereje fixen 5-nek számít. 

Megjegyzés: ha 2 vagy több répadella van egy birtokodon, minden esetben 
hagyd figyelmen kívül a második és harmadik répadellát. 

Ezen birtok ereje 3-as lenne, ha nem lenne 
benne répadella. Így viszont az ereje: 5-ös. 

2. példa:

Ezen birtok ereje 7-es a répadella nélkül, tehát 
a répadellát nem kell beleszámítani az erejébe. 

répadella 
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Farmok
14 új farmmal találkozhatsz e kiegészítőben. 

Egy új, egyedi erőforrást vezetnek be: a cso-
dálatos erőforrást (    ). A 12 csodálatos 
farm mindegyike a Óriás Felhő táblán 
található, és a megfelelő tartománykártyák 
kijátszásával lehet őket birtokba venni. 
A csodálatos erőforrások ugyanúgy visel-
kednek, mint a luxus erőforrások, amikor 
egy birtokod gazdagságát határozod meg. 

Két új luxus erőforrást előállító farmot is 
tartalmaz a kiegészítő, amik ugyanúgy mű-
ködnek, mint az alapjátékban, és a megfelelő 
épületkártyák kijátszásával épülhetnek meg. 

Szivárványok 
A két szivárványkártya (Rainbow) tartomány- és épületkártya is egyben. 
Mindegyikhez tartozik 2-2 szivárványlapka, és 1-1 adott tartomány a Óriás 
Felhő táblán. Mindkét jelzőpár ugyanúgy köt össze 2-2 tartományt, akár az 
alapjáték léghajótornyai. 
Amikor kijátszol egy szivárványkártyát, tedd az egyik nyuladat az adott tarto-
mányra (az ott lévő szivárványlapka mellé), majd fektesd magad elé a kártyát, 
és tegyél rá egy másik szivárványlapkát. 
Ez utóbbi lapkát az építésfázisban tudod kijátszani. Két szabály vonatkozik rá: 

csak az alapjáték Újvilág-táblájára teheted, 
minden építésfázisban átmozgathatod egy másik saját tartományodra, de 
többé nem távolíthatod el végleg a játéktábláról. 

Kürtők 
A kürtőket (Chimney) építménykártyaként játsz-
hatod ki, és csak a Óriás Felhő táblán építheted 
meg őket. Minden betakarításfázisban válassz 
egy tetszőleges alaperőforrást, amit a kürtődet 
tartalmazó birtokod termel. Az összes birtokod, 
amelyik legalább egy tartományt tartalmaz az 
Újvilág-táblán, részesül ebből az erőforrásból. 
Minden további betakarításfázisban választhatsz 
egy másik alaperőforrást, amit a kürtődet tartal-
mazó tartományod termel. 

Megjegyzés: a kürtők hatása csak a betakarí-
tásfázisban érvényesül. Maga a kürtő nem 
termel erőforrást, így nincs hatással olyan 
kártyákra, mint a "Carpenter", vagy 
a "Bun-Shee". 
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Érmék
Az érmék    -t érnek a játék végén, a kereskedelmi pontok 
alapján. Átválthatod őket      vagy      érmékre is, ha már túl sok 
érméd van. Érméket kétféle módon tudsz szerezni: 

Mindkét Adószedő (Tax Collector) kártya kijátszása után 
azonnal kapsz kétszer      érmét. 
Amikor egy új kerületet hozol létre, kapsz      érmét. Egy 
kerület olyan tartomány, ahol 2 vagy több nyulad van. 

Megjegyzés: érmét csak akkor kapsz, amikor egy új 
kerületet hozol létre. Nem kapsz újabb érméket, 
amikor egy már meglévő kerületedet bővíted tovább. 

Példák az érmegyűjtésre:

Akkor is megkapod az 1 érmét, ha egy szivárvánnyal 
kötöd össze a két 1-1 nyulat tartalmazó tartományodat. 

Példák arra, amikor nem kapsz érmét: 

Nem kapsz érmét, ha egy már 
meglévő kerületed bővíted. 

Nem kapsz érmét, ha 
a szivárványodat egy 
új helyre mozgatod, és 
korábban már kaptál 
érmét a szivárványod 
miatt. 
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Kereskedelem 
A kereskedelem segítségével egy új módszerrel kereshetsz    -t a 
játék végén. A kereskedelmi pontszámod kiszámításához egysze-
rűen szorozd össze a megszerzett érméid számát az egyedi erő-
forrásaid (azaz a luxus- és a csodálatos erőforrásaid) számával. 

 kereskedelmi érmék 
pontszám száma 

Például:

Építési követelmények: 

Ezt az épületet csak 
síkságra építheted meg. 

Ezt az épületet csak a 
Óriás Felhő táblán 
építheted meg. 

Ezt az épületet csak az 
Újvilág-táblán építheted 
meg. 

Megjegyzés: Minden tartomány-
ban csak egy épület lehet. Tilos 
épületet elhelyezni egy olyan tarto-
mányban, ahol van egy csodálatos 
farm, vagy szivárvány. 

Megjegyzés a kártyákhoz: 

A Burgomaster, King of Thieves és Bun-Shee kártyák 
esetén a répadelláidat városnak kell számolnod. 

A Diplomat és Explorer kártyák esetén a Óriás Felhő tábla 
szélein és sarkaiban lévő tartományaid után is kapsz pontot. 

Szójegyzék 
Kereskedelem: A játék végén az érméid száma, szorozva a 
különböző egyedi erőforrásaid számával. 

Kerület: Két, vagy több nyulat tartalmazó birtok. 

Csodálatos    : Az egyedi erőforrások egyik típusa, amit a 
Óriás Felhő tábla megfelelő tartományain termelhetsz meg. 

= 
luxus 

erőforrások 
 száma 

csodálatos 
erőforrások 

 száma 
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