
KÁRTYA CÍME ESEMÉNY SZÖVEGE

"A NEW FRONTIER" A  Kennedy játékos eldobhat bármennyi lapot a kezéből, és ugyanennyi új lapot húzhat a Kampány pakliból.  

"GIVE ME A WEEK" A Nixon játékos elveszít 2 momentum jelzőt, és egy téma támogatást le kell vennie minden témáról. 

"HIGH HOPES"
 Fel kell fedni a Kampány pakli két legfelső lapját-egyszerre egyet.  A Kennedy ikonnal rendelkező események 
végrehajtódnak,  mintha a Kennedy játékos játszotta volna ki őket. 

"LAZY SHAVE"
VITA ESEMÉNY! A Vita minden fordulójában a Nixon játékos kártyáját fel kell fedni, mielőtt a Kennedy játékos 
kiválasztaná a sajátját. Ennek az eseménynek nincs hatása a Vita után.

"PEACE WITHOUT SURRENDER" A Védelem egy hellyel előrébb kerül a Téma követőn és Nixon feltehet 1 tématámogatást a Védelemre.

1960 CIVIL RIGHTS ACT A Polgárjogok egy hellyel előrébb kerülnek a témakövetőn és Nixon feltehet 1 tématámogatást a polgárjogokra.

ADLAI STEVENSON
A Kennedy játékos feltehet 1 államtámogatást  Illinois államra és bármelyik lapot felveheti az eldobott lapok 
közül. 

ADVANCE MEN
A kör végéig a játékosnak nem kell utazási költséget fizetnie, illetve nem kell támogatói ellenőrzést végeznie 
Kampány akcióknál olyan államokban, amit az ellenfél visz, vagy ahol az ellenfél jelöltje jelen van. 

BAPTIST MINISTERS

A Nixon játékos levehet maximum 5 állam támogatást Kennedy-től Délen vagy Középnyugaton, de államonként 
maximum csak kettőt.  Ez  az esemény megakadályhozható  a Greater Houston Ministerial Assocation 
eseménnyel. 

BOBBY KENNEDY A Kennedy játékos +1 CP-t kap a kör végéig minden kijátszott lapjára 5 CP maximum értékig. 

CAMPAIGN HEADQUARTERS A játékos eldobhat bármennyi lapot a kezéből, és ugyanennyi új lapot húzhat a Kampány pakliból.  

CATHOLIC SUPPORT A Kennedy játékos bárhol elhelyezhet 7 állam támogatás pontot, de maximum csak kettőt államonként. 

CITIZENS FOR NIXON-LODGE A Nixon játékos +1 CP-t kap a kör végéig minden kijátszott lapjára 5 CP maximum értékig. 

COMPACT OF 5TH AVENUE

Azonnal vidd Nixon kandidátus jelzőjét  New York-ba a normál utazási költség megfizetése nélkül.  Nixon 
feltehet  1 tématámogatást  a  Polgárjogokra, 2 állami támogatást New York-ra, valamint 1 média támogatás 
kockát Keleten. 

CONGRESSIONAL SUMMER SESSION

A Kennedy játékos  -2 CP-t kap a kör végéig minden kijátszott kártyára, min. 1 CP-ig. t A Kennedy játékosnak 
azonnal (de az utazási költség megfizetése nélkül) Maryland-be vagy Virginia-ba kell mozgatnia kandidátus 
jelzőjét. 

DWIGHT EISENHOWER
MEGELŐZŐ ESEMÉNY!  A Nixon játékos feltehet 7 állami támogatást bárhova, de államonként csak egyet.  
Ez az esemény megakadályozza az  Eisenhower's Silence eseményt.

EARLY RETURNS FROM CONNECTICUT
VÁLASZTÁS NAPI ESEMÉNY!  A Választás Napján az a játékos aki Connecticut-ben vezet,  kap 5 támogatás 
ellenőrzést Kaliforniában.

EAST HARLEM PLEDGE
Nixon elveszít egy 1 támogatást a Polgárjogokról. A Kennedy játékos levehet 5 állam támogatást Délen 
Nixontól, de államonként csak maximum kettőt.

EISENHOWER'S SILENCE
A Nixon játékos a kör végéig nem költhet CP-t egyetlen államban sem, ahol Kennedy vezet.   Ez az esemény 
megelőzhető a  Dwight Eisenhower eseménnyel.

ELEANOR ROOSEVELT'S SPEAKING TOUR
A Kennedy játékos feltehet összesen 5 állam támogatást a Középnyugaton, de államonként maximum csak 
kettőt. 

FATIGUE SETS IN Ha az ellenfél kandidátus kártyája kijátszható, fordítsd át a KIMERÜLT oldalára. 

FIDEL CASTRO Aki a Védelem témában vezet, kap 1 momentum jelzőt, és feltehet 1 államtámogatást Floridára.  

FIFTY STARS
Amelyik játékosnak több összesített állam támogatása van Alaszkában és  Hawaii-on,  feltehet 5 állam 
támogatást bárhova, de államonként csak egyet. 

GAFFE
Az ellenfél elveszít 1 momentum jelzőt és 3 állam támogatást abban az államban, ahol a kandidátus jelzője 
tartózkodik.  

GALLUP POLL A játékos a kívánt sorrendbe rendezheti a témákat a témakövetőn. 

GATHERING MOMENTUM

In the South! (Délen) Amelyik játékos több államban vezet Délen, kap 1 momentum jelzőt, plusz feltehet 1 
állam támogatást minden déli államra, ahol egyik jelöltnek sincs támogatása.  Ez a kártya nem használható a 
Kampány Stratégia fázisban! 

GATHERING MOMENTUM

In the West!  (Nyugaton) Amelyik játékos több államban vezet Nyugaton, kap 1 momentum jelzőt, plusz feltehet 
1 állam támogatást minden nyugati államra, ahol egyik jelöltnek sincs támogatása. Ez a kártya nem 
használható a Kampány Stratégia fázisban! 

GATHERING MOMENTUM

In the East!  (Keleten) Amelyik játékos több államban vezet Keleten, kap 1 momentum jelzőt, plusz feltehet 1 
állam támogatást minden keleti államra, ahol egyik jelöltnek sincs támogatása. Ez a kártya nem használható a 
Kampány Stratégia fázisban! 

GATHERING MOMENTUM

In the Midwest!  (Középnyugaton) Amelyik játékos több államban vezet Középnyugaton, kap 1 momentum 
jelzőt, plusz feltehet 1 állam támogatást minden középnyugati államra, ahol egyik jelöltnek sincs támogatása.   
Ez a kártya nem használható a Kampány Stratégia fázisban! 

GREATER HOUSTON MINISTERIAL 
ASSOCIATION

MEGELŐZŐ ESEMÉNY!  Azonnal vidd Kennedy kandidátus jelzőjét Texas-ba, a normál útiköltség megfizetése 
nélkül. A Kennedy játékos kap 1 momentum jelzőt, valamint feltehet 5 állam támogatást bárhova, de 
államonként csak egyet. Ez az esemény megakadályozza a  Baptist Ministers, Norman Vincent Peale, és  
Puerto Rican Bishops eseményeket. 

HARRY F. BYRD
A Nixon játékos levehet összesen 3 állam támogatást Kennedy-től  Oklahoma, Mississippi, és Alabama 
államokban.

HARVARD BRAIN TRUST
VITA ESEMÉNY!  A Vitában, a Kennedy játékos +1-et kap a Kampány pont összesítésnél minden témánál.  
Ennek az eseménynek nincs hatása a Vita után.

HEARTLAND OF AMERICA
A Nixon játékos feltehet 7 állam támogatást Nyugaton és Középnyugaton a 10 vagy kevesebb elektori 
szavazattal rendelkező államokra, de államonként csak egyet. 

HENRY CABOT LODGE
Nixon kap 2 állam támogatást Massachusetts -ben és feltehet 2 tématámogatást a Védelemre. Ha Nixon 
kandidátus kártyája a kimerült oldalára van fordítva, a Nixon játékos most visszakapja felfelé fordítva. 

HENRY LUCE A Kennedy játékos elhelyezhet egy 1 hirdetmény jelzőt bármelyik régióban.  

HERB KLEIN A Nixon játékos  feltehet 3 tématámogatást bármely témákra. 

HERBLOCK A Kennedy játékos levehet  2 Nixon média támogatás kockát a tábláról. 

HOSTILE PRESS CORPS
A Nixon játékosnak a kör végéig minden államban támogatás ellenőrzést kell végeznie kampány akcióknál,  
mintha Kennedy vinne minden államot. 

HURRICANE DONNA
Mindkét játékos kandidátus jelzőjét Floridába kell  tenni. Mind ketten kapnak egy momentum jelzőt és egy állam 
támogatást Floridában.  

INDUSTRIAL MIDWEST
A Nixon játékos feltehet összesen 5 állam támogatást Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio,  és 
Wisconsin államokra, de államonként csak maximum kettőt.

JACKIE KENNEDY A kör végéig a  Nixon játékos csak 1 momentum jelző elköltésével játszhat ki kártyákat eseményként.

JOE KENNEDY A Nixon játékos nem használhat momentum jelzőket a kör végéig. 

JOHNSON JEERED IN DALLAS
A Kennedy játékos  elveszít 1 államtámogatást Texas-ban és a kör végéig nem fordíthat CP -t Kampány 
akciókra délen. 

KEN-AIR
A kör végéig a Kennedy játékosnak nem kell utazási költséget fizetnie, és +1 CP-t kap a Kampány akcióként 
kijátszott kártyákra maximum 5 CP-ig. 

KENNEDY'S PEACE CORPS
A kör végéig a Kennedy játékos momentum jelző elköltése nélkül megakadályozhatja az általa kijátszott 
kártyák eseményeinek létrejöttét.  

LATE RETURNS FROM COOK COUNTY
VÁLASZTÁS NAPI ESEMÉNY!  A választás napján a Kennedy játékos kap 5 támogatás ellenőrzést  Illinois 
államban. 

LUNCH COUNTER SIT-INS
A Polgárjogok egy hellyel előre kerülnek a témakövetőn.  A Polgárjog vezető játékosa feltehet 3 
államtámogatást bárhova, de államonként maximum csak egyet. 

LYNDON JOHNSON

A Kennedy játékos feltehet 2 állam támogatást Texas-ra, és további 3 állam támogatást bárhol Délen, de 
maximum államonként csak kettőt.  Ha Kennedy kandidátus kártyája a kimerült oldalán van, a Kennedy játékos 
visszakapja felfelé fordítva.

MARTIN LUTHER KING ARRESTED A Polgárjogok egy hellyel előre kerülnek a témakövetőn.  A játékos feltehet 3 tématámogatást a Polgárjogokra.

MID-ATLANTIC
A Kennedy játékos feltehet 5 állam támogatást Delaware, Maryland, New Jersey, New York, és Pennsylvania 
államokra, államonként maximum kettőt! 

MISSILE GAP Kennedy feltehet 3 tématámogatást  a Védelemre.

NELSON ROCKEFELLER
A Nixon játékos feltehet 1 állam támogatást  New York-ra, és visszaveheti bármelyik lapot  az eldobott lapok 
közül. 

NEW ENGLAND
A Kennedy játékos feltehet 5 állam támogatást  Connecticut, Massachusetts, Maine, New York, Rhode Island, 
és Vermont államokra, de államonként csak kettőt.

NIKITA KRUSCHEV
Aki a  Védelem témában vezet, kap 1 momentum jelzőt, és feltehet 3 állam támogatást bárhova, de 
államonként csak egyet.  

NIXON EGGED IN MICHIGAN
Mozgasd Nixon kandidátus jelzőjét  Michigan-be. A Nixon játékosnak le kell vennie 1 államtámogatást 
Michigan-ről, és nem költhet CP-t kampány akciókra a középnyugaton a kör végéig. 

NIXON'S KNEE
Azonnal vidd Nixon kandidátus jelzőjét Maryland-be, a normál utazási költség kifizetése nélkül. A kör végéig a 
Nixon játékosnak el kell költenie 1 momentum jelzőt ha kampány akcióra szeretne kártyát kijátszani. 

NIXON'S PLEDGE
A kör végéig a Kennedy játékos kap 1 momentum jelzőt minden alkalommal, amikor a Nixon játékos kijátszik 
egy kártyát bármi más célból mint Kampány akció.

NORMAN VINCENT PEALE
A Nixon játékos bárhonnan levehet összesen 5 állam támogatást Kennedytől, de államonként csak egyet.  Ez 
az esemény megelőzhető a  Greater Houston Ministerial Association eseménnyel.

NORTHERN BLACKS
Aki a Polgárjog témában vezet, feltehet 5 állam támogatást Illinois, Michigan,  New York államokra, de 
államonként csak maximum kettőt.  

OLD SOUTH
A Polgárjogok témában vezető játékosnak le kell vennie 5 állam támogatást délen, valamint a kör végéig nem 
költhet CP-t kampány akciókra délen. 

OPPOSITION RESEARCH A  Kennedy játékosnak meg kell mutatni a kézben tartott lapjait, majd a  Nixon játékos elkölthet 3 CP-t. 

PIERRE SALINGER A Kennedy játékos feltehet 3 tématámogatást bármelyik témára. 

POLITICAL CAPITAL A Nixon játékos húzhat 2 lapot a Kampány pakliból.

PRIME-TIME TELEVISION
A játékos feltehet összesen 5 állam  támogatást egy olyan régióban, ahol van média támogatás kockája, de 
államonként csak maximum kettőt. 

PROFILES IN COURAGE
A kör végéig a Kennedy játékos újra húzhatja minden sikertelen támogatás ellenőrzését. Minden sikertelen 
ellenőrzés csak egyszer húzható újra. 

PUERTO RICAN BISHOPS
A Kennedy játékos a kör végéig nem használhat momentum jelzőt. Ez az esemény megelőzhető a  Greater 
Houston Ministerial Association eseménnyel. 

QUEMOY AND MATSU
Aki a Védelem témában vezet, kap egy momentum jelzőt, és feltehet összesen 3 állam támogatást bárhova, de 
államonként csak maximum egyet.

RECOUNT
VÁLASZTÁS NAPI ESEMÉNY!  A választás napján a Nixon játékos kap 3 támogatás ellenőrzést egy választott 
államban.  

REPUBLICAN TV SPOTS
Azonnal mozgasd a Nixon kandidátus jelzőt New York-ba, útiköltség fizetése nélkül. A Nixon játékos feltehet 3 
média támogatás kockát. 

RISING FOOD PRICES A Gazdaság egy hellyel előre lép a témakövetőn.Nixon feltehet 2 tématámogatást a Gazdaság témára. 

SOUTHERN REVOLT
Ha Kennedy vezet a Polgárjogokon, a  Nixon játékos feltehet összesen 5 állam támogatást délen, de 
államonként csak kettőt.  

SOUTHERN STRATEGY
a  Nixon játékos feltehet összesen 5 állam támogatást délen, de államonként csak kettőt. Kennedy feltehet 1 
tématámogatást a  Polgárjogokra.

SOVIET ECONOMIC GROWTH
A Gazdaság  egy hellyel előre lép a témakövetőn. A Gazdaság téma vezető játékosa feltehet 1 állam 
támogatást New York-ra.

SPUTNIK V
A Védelem egy hellyel előre lép a témakövetőn. A Védelem téma vezető játékosa feltehet  összesen 3 állam 
támogatást bárhova, de államonként csak maximum egyet. 

STATURE GAP A Kennedy játékos  -2 CP-t kap a kör végéig minden kártyára amit pozícionálásra játszott ki, min. 1 CP-ig. 

STEVENSON LOYALISTS A Kennedy játékos nem költhet CP-t  Kampány akciókra a kör végéig, Nyugaton és Középnyugaton. 

STOCK MARKET DECLINE
A Gazdaság  2 hellyel előre lép a témakövetőn. A Gazdaság vezető játékosa feltehet 2 állam támogatást New 
York-ra. 

STUMP SPEECH Ha az ellenfélnek több momentum jelzője van, a játékos kap annyit, hogy egyenlő legyen.  

SUBURBAN VOTERS
A Kennedy játékos feltehet összesen 5 állam támogatást 20 vagy több elektori szavazattal rendelkező 
államokra, de államonként csak maximum kettőt.

SWING STATE
A játékos feltehet 5 állam támogatást egy államra, ahol az ellenfél vezet , de nem “viszi” az államot.  Azonnal 
tedd a kandidátus jelzőt erre az államra, a normál utazási költség megfizetése nélkül. 

THE COLD WAR A Védelem vezető játékosa feltehet összesen 5 állam támogatást bárhova, de államonként csak egyet. 

THE GREAT SEAL BUG
A Nixon játékos feltehet 1 téma támogatást a  Védelemre, és kiveheti a Henry Cabot Lodge kártyát a dobott 
lapok közül, ha ott van.  

THE NEW NIXON A Nixon játékos kap 1 momentum jelzőt. 

THE OLD NIXON A Nixon játékos veszít 1 momentum jelzőt.  A Kennedy játékos veszít 3 momentum jelzőt.

TRIAL OF GARY POWERS A Védelem két hellyel előre lép a témakövetőn. A Védelem vezető játékosa kap 1 momentum jelzőt.

TRICKY DICK A Nixon játékos veszít 1 momentum jelzőt és azonnal kijátszhat eseményként egy lapot a dobott lapok közül.

UNPLEDGED ELECTORS

VÁLASZTÁS NAPI ESEMÉNY!  A Választás napján, ha Kennedy kevesebb mint 4 állam támogatással nyer  
Alabama, Louisiana, vagy Mississippi államban, ezeknek az államoknak az elektori szavazatait egyik játékos 
sem kapja meg. 

VOLUNTEERS A játékos kap 1 momentum jelzőt..

VOTER REGISTRATION DRIVE
A játékos feltehet összesen 3 állam támogatást olyan államokra, ahol jelenleg egyik játékosnak sincs 
támogatottsága, de államonként maximum csak egyet. 

WHISTLE STOP A játékos elkölthet 7 CP-t kampány akciókra, de csak 1 CP-t államonként.

WORLD SERIES ENDS
Ha a játékosnak vannak média támogatás kockái keleten, feltehet összesen 5 állam támogatást keleten, de 
államonként csak maximum kettőt.  






