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Utazáskártyák
Az utazáskártyák akciókártyák. Van köztük olyan, amelyiket a játékosnak azonnal ki kell játszania és van olyan,
amelyiket a játékos megtarthat és később, amikor szüksége van rá, bevetheti.   
• Elveszett útlevél

Az a játékos, aki ezt a lapot húzta, egy körből kimarad. A játékos az aktuális tartózkodási helyén marad 
és a játékot a következő játékos folytatja. (Azonnal érvényes!)

• Ingyen utazhat egy barátja
Ennek a lapnak a birtokosa kiválasztja és meghívja egyik játékostársát, akinek az ő jelenlegi tartózkodási
helyéhez kell repülnie. Ez a meghívás előnyhöz, vagy éppen hátrányhoz juttathatja a meghívott játékost. 
Ez a meghívott játékos utazásának céljától függ.

• Egyik játékostársa útiránya megváltozik!
A soron lévő játékos, aki ilyen lapot húzott, megnézi valamelyik játékostársa még nem használt képeslapjait
és kiválaszt egyet, amit felcserél az egyik saját képeslapjával.
Ha a soron lévő játékosnak nincsen képeslapja, akkor a játékostársa a húzó-pakli legfelső lapját kapja meg.

• Ingyen utazás, elkísérheti egyik barátját!
Szerencsés az a játékos, aki ilyen lapot húz, mert nyert egy ingyenes utazást, aminek alkalmával elkísérheti
egyik barátját. A játékos kiválasztja egyik játékostársát és annak az aktuális tartózkodási helyéhez repül.

• Éjszakai repülés
Az a játékos, aki ezt az utazáskártyát húzta, az utazáskártyán megadott helyre repül! (Azonnal érvényes!)

• Szabadrepülés
Szerencsés az a játékos, aki ezt a lapot húzta. A játékos ennek a lapnak a segítségével elérheti utazásának 
a célját. A játékos kijátszhatja ezt a lapot és azonnal uticéljához repülhet.

Uticél elérése:
Amikor egy játékos eléri utazásának célját, akkor megfordítja a képeslapját és felolvassa a rajta lévő szöveget. 
Így jelezve, hogy elérte az adott uticélt és új ismeretekhez jutott! 
A képeslapok alsó látható az a zóna, ahová az uticél tartozik. Így a játékosok tudják egymásról, hogy kinek
melyik helyre sikerült eljutnia.

Továbbutazás:
Ha egy játékos elérte uticélját, akkor továbbutazik. Még egyszer következik, megnézi a következő uticélját, újra
dob, lapot játszik ki vagy új lapot húz.

Visszautazás:
Ha egy játékos mind az 5 zónában teljesített egy-egy uticélt, akkor vissza kell utaznia kiinduló városába. 
Az utazás módja a visszaúton is változatlan, de a játékosnak nem kell kártyát húznia.

A játék nyertese
A játékot az a játékos nyeri, aki mind az 5 utazási zónában (A,B,C, D és E) legalább egy helyre eljutott aztán
elsőként tért vissza a kiindulómezőre. 

FONTOS!
Több hely meglátogatása azonos utazási zónában
Abban az esetben, ha egy játékos elérte uticélját és a következő képeslapja ugyanebben a zónában jelöl meg
uticélt, akkor a játékos azonnal felfordítja az érintett képeslapot és még egyszer ő következik. 

Az utazás céljának meghatározása
Minden képeslap hátlapján alul egy kód található (A-1, B-1…) ami megadja a játékos uticéljának pontos
koordinátáit a játékfelületre vonatkozóan.

Rövidebb utak a játékfelületen
Mivel a Föld gömbölyű, a játékosoknak lehetőségük van arra, hogy ezt ki is használják. Tehát San Francisco-ból,
Los Angeles-ből és Seattle kifutópálykról át lehet repülni Ázsiába és fordítva. 

Tartalom
• 135 Képeslap • 1 Dobókocka • 1 Játéktábla
• 45 Utazáskártya • 6 Játékfigura • 1 Játékszabály

A játék célja
A játékot az a játékos nyeri, aki mind az 5 utazási zónában (A,B,C, D és E) legalább egy helyre eljutott aztán
elsőként tért vissza a kiindulómezőre. 

A játék előkészítése
• A játékosok válasszanak maguknak egy-egy repülőgépet és állítsák tetszésük szerint különböző kifutópályákra.
• A játékosok keverjék össze a képeslapokat és az utazáskártyákat, majd minden játékos húzzon 5 lapot.
• A játékosok a kapott lapokat tegyék maguk elé képpel felfelé egy pakliba. A lapokat akkor lehet majd megfordítani

és elolvasni, amikor egy játékos elérte utazásának célját. 
• A maradék lapokat szintén képpel felfelé egy pakliba kell rendezni a játéktábla mellett. 

A játék menete
Indulás:
A játékot a legfiatalabb játékos kezdi. Az éppen soron lévő játékos megnézi a legfelső képeslapjának a hátlapját
annak érdekében, hogy megtudja első utazásának célját, majd ismét lefordítja azt. A képeslapok alsó részén fel
van tüntetve az a zóna, ahol az uticél található.

A játékos az alábbi lépések közül választhat:
• a játékos dob a kockával vagy
• kijátszhat egy birtokában lévő utazáskártyát vagy
• húz egy lapot.

Dobás
A játékos dob a kockával, majd maximum annyi mezőt (piros, vagy fekete körrel jelölt kifutópálya) lép a
játéktáblán ahányat dobott. A játékosnak az uticéljának irányába kell lépnie! A játékos figurájával léphet
kevesebbet, mint a dobásának eredménye. Például, ha 3-at dob, akkor választhat, hogy 1-et, 2-ő, vagy 3-at lép.

Meglévő utazáskártya kijátszása
Az éppen soron lévő játékos dönthet úgy, hogy letesz egy a korábbi fordulók valamelyikében megszerzett
utazáskártyát. A játékosnak ebben az esetben az utazáskártyához tartozó akciót  végre kell hajtania.

Új lap húzás
Ha az éppen soron lévő játékos úgy dönt, hogy új lapot húz, akkor elveszi a lefordított pakli legfelső lapját és megnézi.
A játékban képeslapok és utazáskártyák vannak összekeverve. Ha a felhúzott kártya képeslap, akkor a saját paklijának aljára
teszi. Ha utazáskártya, akkor az utazáskártyák szabályainak megfelelően azonnal felhasználja, vagy lefordítva maga elé teszi.

Képeslapok
A képeslapok egyik oldalán egy kép látható arról a helyről, ami a játékos utazásának a célja. A képeslap hátlapján
pedig fontos adatok, vagy érdekes információk állnak az adott helyről. A játékos mikor elérte utazásának a célját,
felolvassa játékostársainak a képeslapon lévő szöveget.

A játékosok világutazók szerepébe bújva útra kelnek. Céljuk, a világ különböző területén 5 meghatározott
helyre eljutni, minél több ismeretet szerezni, megismerkedni a helyi kultúrával, és elsőként visszaérni
a kiindulópontra. Hogyan is történik mindez? A Képeslapok meghatározzák a játékosok uticélját
valamint értékes információkat és érdekes adatokat szolgáltatnak az uticélról. Az Utazáskártyák pedig
segítik, vagy hátráltatják a játékosokat az uticéljuk elérésében. A játék még izgalmasabbá válik, miután
valamelyik játékos eléri utazásának célját és felolvassa a képeslapján lévő szöveget. Így a játékosok nem
csak az utazás élményével, hanem számtalan érdekes információval is gazdagabbak lesznek.


