
ÖBÖL

Cul-De-Sac

Rémlak!



RÉM
LAK

A köröd kezdetén fel kell fordítanod 
1 Kétségbeesett Cselekedet lapot.



Kétségbeesett 
Cselekedet

Nem tart ki végig a szerencséd...



MUMUS

V ESZT ETT ÉL



MUMUS

V ESZT ETT ÉL



AZ ÉN BINKYM

Vedd a dobópaklid felső 5 lapját 
és a többiek dobópaklija felső  
2 lapját. Keverd meg őket és  

tedd a Lehetőségek paklid aljára.



TITKOS ÖSVÉNY
Mozgasd a bábudat  
bármely Öböl mezőre.  

Vedd el minden játékos  
dobópaklijának legalsó lapját,  
és tedd a húzópaklid aljára.



NYOMOK HAGYÁSA
Vedd el minden játékos dobó- 
paklijának legalsó 2 lapját, és  
tedd őket a húzópaklid aljára.



MOZOGJ
Helyezd a bábudat bármely  

KERÜLŐÚT mezőre, majd vedd el 
minden más játékos dobópaklijának 

legfelső 2 lapját, és tedd őket  
a Lehetőség paklid aljára.



TALÁLKOZZUNK
A VENTI ALATT

Mozgasd egy másik játékos  
bábuját arra a mezőre, amin te is 
tartózkodsz, majd a fordulód véget 
ér, VAGY léphetsz 1 további mezőt  

ebben a mozgás fázisodban.



ÁRVA SZÖKÉSI TERVE
Minden játékos visszakeverheti 
a dobópaklija legfelső 6 lapját a 
Lehetőség paklija lapjai közé.



ÖBÖL

Isten hozott Öbölben!



Nem
 lophatnak kártyát a  

kézben tartott lapjaid közül.



A VÉDEKEZÉS kártyák nincsenek hatással rád.



M
inden játékosnak, aki ezen a m

ezőn  
landol, azonnal el kell dobnia 1 lapot.



Csak 1 lapot húzhatsz a húzás fázisodban.



További 1 vagy 2 m
ezőt  

léphetsz a m
ozgás fázisodban.



Nem
 lophatnak lapokat a Lehetőség paklidból.



A húzás fázisod során a 2 húzandó  
lapod közül 1-et egy m

ásik  
játékos paklijából húzhatod.



NEM
 m

ozgathatja a bábudat  
egy m

ásik játékos sem
.



A fordulód kezdetén m
egnézheted egy  

m
ásik játékos paklijának legfelső lapját.



LEHETŐSÉG

Ha a lehetőségeid végére  
érsz, neked is véged.



VÉDEKEZÉS

EGY KIS FÉNY

A kártya kijátszásával meg- 
akadályozhatod, hogy lopjanak 
tőled vagy bábudat mozgassák.



VÉDEKEZÉS

EGY KIS FÉNY

A kártya kijátszásával meg- 
akadályozhatod, hogy lopjanak 
tőled vagy bábudat mozgassák.



VÉDEKEZÉS

MACSKA A LÁMPÁN

Ezzel a lappal semlegesít- 
 heted bármely épp kijátszott 

Lehetőség lap hatását.



VÉDEKEZÉS

MACSKA A LÁMPA ALATT

Ezzel a lappal semlegesít- 
 heted bármely épp kijátszott 

Lehetőség lap hatását.



TISZTA KILÁTÁS

Ha a NYÍLT MEZŐN tartózkodsz,  
lophatsz 3 lapot egy másik  
játékos Lehetőség paklijából,  
és a sajátodba teheted őket.



TISZTA KILÁTÁS

Ha a NYÍLT MEZŐN tartózkodsz,  
lophatsz 3 lapot egy másik  
játékos Lehetőség paklijából,  
és a sajátodba teheted őket.



ABSZOLÚT FÉLELEM

Minden játékosnak, aki nem 
a DOMBOKON tartózkodik, el 
kell dobnia 2 lapot a paklijából.



ABSZOLÚT FÉLELEM

Minden játékosnak, aki nem 
a DOMBOKON tartózkodik, el 
kell dobnia 2 lapot a paklijából.



Cseréld ki vele bárm
elyik Öböl kártyát, 

rakd le a helyére, a kicserélt lapot pedig 
helyezd át a játéktéren egy új helyre.



Cseréld ki vele bárm
elyik Öböl kártyát, 

rakd le a helyére, a kicserélt lapot pedig 
helyezd át a játéktéren egy új helyre.



Cseréld ki vele bárm
elyik Öböl kártyát, 

rakd le a helyére, a kicserélt lapot pedig 
helyezd át a játéktéren egy új helyre.



Cseréld ki vele bárm
elyik Öböl kártyát, 

rakd le a helyére, a kicserélt lapot pedig 
helyezd át a játéktéren egy új helyre.



KIMERÜLVE

A NYÍLT MEZŐN vagy az  
AUTÓPÁLYÁN tartózkodó  
játékosoknak el kell dobnia  

4 lapot a Lehetőség paklijukból.



KIMERÜLVE

A NYÍLT MEZŐN vagy az  
AUTÓPÁLYÁN tartózkodó  
játékosoknak el kell dobnia  

4 lapot a Lehetőség paklijukból.



ELÉRÉSEN KÍVÜL

Ha az ERDŐBEN vagy, 
visszakeverheted a dobópaklid 

alsó 4 lapját a Lehetőség 
paklid lapjai közé.



ELÉRÉSEN KÍVÜL

Ha az ERDŐBEN vagy, 
visszakeverheted a dobópaklid 

alsó 4 lapját a Lehetőség 
paklid lapjai közé.



ELREJTŐZVE

Ha a SIKÁTORBAN vagy,  
elvehetsz 3 lapot egy másik  

játékos Lehetőség paklijából, és  
a sajátodhoz adhatod őket.



ELREJTŐZVE

Ha a SIKÁTORBAN vagy,  
elvehetsz 3 lapot egy másik  

játékos Lehetőség paklijából, és  
a sajátodhoz adhatod őket.



ELRABOLVA

Mozgathatod 3 mezővel a
VÁROSBAN vagy a SIKÁTORBAN

lévő bábukat, vagy lophatsz
a Lehetőség paklijukból 2 lapot.



ELRABOLVA

Mozgathatod 3 mezővel a
VÁROSBAN vagy a SIKÁTORBAN

lévő bábukat, vagy lophatsz
a Lehetőség paklijukból 2 lapot.



HAGYD EL EZT A HELYET

Mozgasd bármely  
játékost 2 mezővel.



HAGYD EL EZT A HELYET

Mozgasd bármely  
játékost 2 mezővel.



FEDEZÉKBEN

Minden játékosnak, aki nem a 
VÁROSBAN tartózkodik, el kell 

dobnia 3 lapot a paklijából.



FEDEZÉKBEN

Minden játékosnak, aki nem a 
VÁROSBAN tartózkodik, el kell 

dobnia 3 lapot a paklijából.



ELVESZVE

Az ERDŐBEN vagy a  
DOMBOKON tartózkodó  
játékosnak el kell dobnia  

minden kézben tartott lapot.



ELVESZVE

Az ERDŐBEN vagy a  
DOMBOKON tartózkodó  
játékosnak el kell dobnia  

minden kézben tartott lapot.



NEM A BARÁTOM

Lopj legfeljebb 3 lapot egy  
másik játékos kezéből, aki  

veled egy mezőn tartózkodik.



NEM A BARÁTOM

Lopj legfeljebb 3 lapot egy  
másik játékos kezéből, aki  

veled egy mezőn tartózkodik.



MOZGÁSBAN

Ha az AUTÓPÁLYÁN vagy, lop-
hatsz 2 lapot egy másik játékos 
kezéből, és a kézben tartott 
lapjaid közé teheted őket.



MOZGÁSBAN

Ha az AUTÓPÁLYÁN vagy, lop-
hatsz 2 lapot egy másik játékos 
kezéből, és a kézben tartott 
lapjaid közé teheted őket.



ELSODORVA

A SZURDOKBAN vagy a 
STRANDON mindenkinek el kell 
dobnia minden lapját a kezéből.



ELSODORVA

A SZURDOKBAN vagy a 
STRANDON mindenkinek el kell 
dobnia minden lapját a kezéből.



VALAMI KOMISZ

Egy másik játékost az Öböl  
bármely mezőjére mozgathatsz.



ROSSZ KUTYA

Mozgathatsz egy másik játékost 
2 vagy 4 mezővel, ha az nem  
az AUTÓPÁLYÁN tartózkodik.



MADÁRIJESZTŐ

Mozgathatsz egy másik játékost
2 vagy 4 mezővel, ha az nem
egy KERÜLŐÚTON tartózkodik.



VIGYÁZAT

Mozgasd bármely  
bábut 3 mezővel.



TÁVOL A VESZÉLYTŐL

Ha a STRANDON vagy a SZUR-
DOKBAN tartózkodsz, lophatsz  
1 lapot egy másik játékos kezéből, 

majd fordulód véget ér.



LERÓNI A  
TISZTELETET

Ha kijátszod ezt a lapot,  
el kell dobnod 3 lapot a  

Lehetőség paklidból.


