
 

SOLITAIRE VARIANTS 
 

 

 
Amikor szóló játékot játszol és szeretnéd azt egy kicsit még nehezíteni, akkor választhatsz egy ellenfelet a 
következő 4 frakció egyikéből (a sima „no name” virtuális játékos helyett). Válassz egyet az alábbiak közül és 
kövesd a Solitaire variáció kiegészítő szabályait! 
 

MUTÁNS UNIÓ 
 

Vadak és kemények: a mutánsok ellen igazi kihívás lesz számodra épen tartani a helyszíneidet. 
Szabályok: a virtuális játékos 5-ször próbálkozik romboló támadással (3 helyett), mielőtt feladná a támadást, 
és passzolna a következő akciója során. 
 

NEW YORK 
 

Az építkezések mesterei: New York bővítése eddig még egy pillanatra sem állt le. Próbáld csak ki! 
Szabályok: a húzási fázis 7. lépésben 2 lapot húzz a virtuális játékosnak (1 helyett) és tedd elé ezeket a 
lapokat! 
 

KERESKEDŐ CÉH 
 
Ők a legjobb kereskedők ebben a romvilágban, akik nagyon nem szeretik, ha a jóváhagyásuk nélkül 
másokkal üzletelsz. 
Szabályok: a harmadik sikertelen rombolási kísérlete UTÁN a Céh megpróbálja megsemmisíteni az egyik 
már megkötött üzletedet. Ehhez csapj fel egy újabb kártyát a pakliból és tedd a frakciótáblád mellé (ez lesz 
az üzlet-támadó sor). A harmadik sikertelen üzlet-támadási próbálkozás után a Kereskedő Céh a következő 
akciójában passzolni fog. A felcsapott üzlet-támadó kártya kék mezőjében lévő szimbólumot hasonlítsd össze 
a saját frakciótáblád üzletek (Deals) felirata alá csúsztatott kártyáid szimbólumaival. Ha van egy azonos 
szimbólumú üzlet kártyát, azt dobd el, és ezzel a Kereskedő Céh üzlet-támadása is véget ér. Ha nincs egy 
sem, folytatódik az üzlet-támadás a 3. sikertelen kísérletig. 
 

APALAC FÖDERÁCIÓ 
 

Az Apalace maga az átépítés. Nem fognak csak azért leállni, mert egy kis apokalipszis van éppen. 
Szabályok: MIELŐTT megpróbálnának rombolni, az Apalace Föderáció megkísérel 3 átépítés akciót. Ahhoz, 
hogy végre tudj hajtani egy átépítés akciót, csapj fel egy kártyát a pakliból és tedd a virtuális játékos lapjai 
közelébe (ez lesz az átépítés sor). A harmadik sikertelen átépítési kísérlet urán a Föderáció leáll a 
próbálkozásokkal és inkább belekezd az államod rombolásába. Dobd el az átépítés sor lapjait! Minden 
alkalommal, mikor felcsapsz átépítésre egy kártyát, hasonlítsd össze a virtuális játékosnál már felépített 
helyszínekkel. Ha valamelyik helyszínnel azonos a felcsapott kártya típusa, úgy azt átépíti a virtuális játékos, 
és kap egy győzelmi pontot. A sikeres átépítés után a következő akciójával megkezdi a rombolási 
próbálkozásait. Remélem, örülsz! 
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