
Útkártyák elôkészítése
Keverjük meg a zöld hátlapú útkártyákat, tegyük azokat
(hátlappal felfelé) az „Útkártyák újrakeverése” kartonlapra,
és az így kapott paklit helyezzük a játéktábla mellé! Az
útkártyák paklija mellé kerül a dobókocka és a nyolc,
rózsaszínû felszereléskártyácska is.

Fejlôdésjelzô tábla elôkészítése
Minden játékos maga elé tesz egy fejlôdésjelzô táblát, és elôkészíti azt a
játékhoz:
A telepes kártyát tegyük magunk elé a tábla középsô, „A” részére! Vegyünk
magunkhoz egy Brigitta italát jelzô, négyszögletû szürke kartont, és tegyük
a B-vel jelölt mezôre úgy, hogy az 1 italt ábrázoló oldala legyen felül! Az „egész-
ségi állapot” jelzôkorongját tegyük a telepesünk egészségi állapotát jelzô (C-
vel jelölt) mezôk közül a legfelsôre (4-es)! Tegyünk a fejlôdésjelzô táblánk
alá: 3 lila tapasztalatjelzôt 1–2-es és egyet 3–4-es számokkal, valamint 1 szürke
gyógyitaljelzôt és 1 mézsörjelzôt!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A telepesek kívánságlistája
A falurészlet képén néhány, korábban érkezett telepes: Jared, Brigitta,
Osmund és Candamir házát láthatjuk. Mindegyiküknek van egy kívánságlistája,
amin áruk (láda, kard, pergamen), illetve állatok (marha, kecske) szerepel-
nek. A gyôzelemhez a kívánságlisták
sorrendjében ki kell elégítenünk e
régi telepesek igényeit.
Hol találhatunk marhákat és kecs-
kéket? Természetesen a tábla mezôire
kihelyezett úticélok képes oldalain.
Más úticélokhoz érve nyersanyagok-
hoz – érchez, bôrhöz, fához – jutha-
tunk: ezekbôl készíthetjük el a telepe-
seknek adható árukat. Így például egy
ládát 1 bôrbôl, 1 ércbôl és 1 fából
állíthatunk össze. 
Épp ezért a játékosok legfontosabb feladata, hogy bejárják a terepet, és minél
értékesebb (marhákat, kecskéket, nyersanyagokat rejtô) célokat érjenek el,
szerezzenek meg. Amíg az új telepesekkel
bebarangoljuk Catan ezen szegletét, külön-
féle események történhetnek velük, változa-
tos körülmények közt kell helyt állniuk.
Minél erôsebb, ügyesebb, karizmatikusabb
telepesünk, minél jobban harcol, annál
könnyebben küzdheti le a nehézségeket,
szerezheti meg az anyagokat, állatokat.
Valahányszor befog egy marhát vagy kecskét,
elkészít egy árut, elhelyezheti egy kockáját
valamelyik, az adott dolgot éppen igénylô telepes kívánságlistájának legfelsô
üres, az árut vagy jószágot ábrázoló mezôjén.
Minden ilyen kocka egy-egy gyôzelmi pont, és a játékot az nyeri meg,
aki a tizedik kockáját is felhelyezi a játéktáblára.

A TELEPESEK TULAJDONSÁGAI

Alapértékek
Minden játékosnak négy fontos tulajdonsága van: az erô, a közelharc, az ügyes-
ség és a karizma. A játék elején érvényes alapértékeket a telepes kártyájára
nyomtatva láthatjuk. A telepesek tapasztalatokat szerezve vagy felszerelési
tárgyakkal mind a négy tulajdonságukat fejleszthetik. Ezt a haladást a fejlô-
désjelzô táblákon kell jelölni.

Tapasztalatszerzés
Ha az elért úticélon tapasztalatjelzôt látunk, egy ponttal
növelhetjük telepesünk valamelyik tulajdonságát. Ilyenkor
vagy új, lila tapasztalatjelzôt helyezünk el fejlôdésjelzô
táblánkon, vagy a már ott lévôt fordítjuk a kisebb számot
mutató oldaláról az eggyel nagyobbra. Ha az erre szolgáló
mezôn még nincs tapasztalatjelzô kártya, az új kártyát 1-es oldalával felfelé
tesszük le. 
Minden játékosnak csak 3 darab 1–2-es és 1 darab 3–4-es tapasztalatjelzôje
van – utóbbit akkor veszi elô, ha telepese valamely tulajdonságának
tapasztalati szintjét 2-rôl emeli; ilyenkor a 2-es
tapasztalatjelzôt 3-asra cseréli. Ha ezután újabb
fejlesztési lehetôséghez jut, a lecserélt jelzôt
elhelyezheti egy addig tapasztalattal még nem
fejlesztett tulajdonságnál a szabad tapasztalati
mezôn. Tapasztalatszerzéssel csak egy tulajdon-
ság értékén javíthatunk 2-nél többet!

Felszerelések
Akinek éppen elért úticélján pajzs, nyaklánc, vadászíj
vagy csizma képe látható, 2-es oldalával felfelé
letehet egy felszerelésjelzôt az azt ábrázoló
mezôre. Minden ilyen felszerelés kettôvel emeli
meg az adott tulajdonság értékét. 

Példa egy megnövelt
tulajdonságra: 
Leif közelharc értéke 5. 

A JÁTÉK MENETE

A játékot a legnagyobbat dobó játékos kezdi.
Az éppen soron lévô játékos kereskedhet (lásd 6. oldal), majd választ egyet
a következô két akció közül: 
1. kalandozni indítja telepesét;
2. árukat készít és/vagy italt fôz.
A választott akció végrehajtása után a következô játékos kerül sorra.

1. Kalandozás

A) Alapszabály: a nyersanyag- és alapanyag kártyák
korlátozása
Egy telepest akkor indíthatunk kalandozni a faluból, ha legfeljebb 5 nyers-
anyaga és 5 alapanyaga van. Az a játékos, akinek valamelyik fajtából 5-nél több
kártyája van, de nem akar se árut készíteni, se italt fôzni, a többlet lapokat
visszateheti a készletbe. Ha lapjainak számát fajtánként 5-re – vagy az alá –
csökkentette, útnak indíthatja telepesét. 
A korlátozás külön-külön érvényes az alapanyag- és a nyersanyag-kártyákra,
tehát az a telepes, akinek 6 nyersanyaga és 4 alapanyaga van, csak akkor
indulhat el a faluból, ha eggyel csökkenti nyersanyagainak számát. 

B) A kalandozás céljának meghatározása
A soros játékos tájékozódik arról, hogy merre is indítsa telepesét. Titokban
(úgy, hogy játékostársai ne láthassák azokat) megnéz két úticélt, majd lefor-
dítva eredeti helyükre visszateszi azokat. Ezután elhelyezi célkorongját vala-
melyik úticélon (akár a megnézettek egyikén, akár másutt). Bármelyik úticélt
megnézheti, de a célkorongot nem teheti olyan úticélra, amelyiken már ott van
egy másik játékosé: az tabu számra. Az így kijelölt célt próbálhatja meg elérni
telepesével. Többnyire a lehetô legrövidebb utat célszerû megpróbálni, de
megesik, hogy a telepes kerülôkre kényszerül, és néha-néha elôfordulhat az is,
hogy eleve bölcsebb a kerülô utat választani.

C) Hogyan és hányat léphet a telepes?
Lépésirány: a telepes mindig csak szomszédos mezôre léphet. Szomszédos
az olyan mezô, amelynek van a telepes aktuális tartózkodási helyével közös
oldala. A telepes átlósan nem léphet! A telepes bármely mezôre
léptethetô, tehát olyanra is, ahol egy másik játékos figurája áll,
vagy amin meg nem jelölt úticél hever. A meg nem jelölt úticélt
a játékos nem veheti fel, és meg se nézheti – mintha ott se lenne.

Lépésszám: A telepes annyi mezôt léphet, amennyi az egészsége.
Akinek 3-as az egészségi állapot szintje – mint ahogyan az ábrán
látható – legfeljebb három mezônyit kalandozhat.

D) Az útkártyák
Amint a telepes kalandozni indul, játékosa felhúzza az útkártya pakli legfelsô lapját.

1. Útkártya húzása és bemutatása
Valahányszor egyik mezôrôl a másikra lépnénk a telepessel, elôbb útkártyát
kell húznunk -mindig a pakli legfelsô lapját. A húzott lapot képes felével fölfelé
magunk elé tesszük. 
Fontos! A felhúzott lapot úgy tegyük magunk elé, hogy a nyilakat ábrázoló alja
a játéktábla alja, fölül az ég pedig annak teteje felé nézzen, mert így láthatjuk
rajta a helyes irányokat! 

2. Lépés
A telepest a négy, szomszédos mezô valamelyikére
léptetjük.

3. Akció
Ha a játékos olyan irányba léptette figuráját, ahol
valamilyen kaland vár rá (ezeket a játékszabály 5.
oldalán, az „útkártyák eseményei” címszó alatt
ismertetjük), azt le kell játszania. 

Példa: ha a telepes az ábrán látható kártya
szerint lefelé ( ) lép, meg kell küzdenie a med-
vével. Ha balra ( ) lép, egy gyógynövényt vehet
magához. Felfelé ( ) vagy jobbra ( ) követ-
kezmények nélkül léphet.

A játéktábla jobb oldalán Catan szigetének egy részét láthatjuk. A telepesek faluja a legelôn van. A legelôt keleten hegység zárja le. A hegység lábánál ered
a folyó, ami – nyugat felé – átszeli a legelôt és az attól nyugatra elterülô erdôt is. A folyóval határos (az ábrán kék kerettel jelölt) mezôk folyópartnak
számítanak.
A játéktábla bal oldala a falu egy felnagyított részletét ábrázolja. A régi telepesek képeit házaik mellett láthatjuk – mindegyikük mellett az általuk igényelt termé-
kek, nyersanyagok és állatok listájával. A játéktábla mellett, a két kártyatartóban vannak a nyersanyag- és alapanyag kártyák, a tábla egyik szélén pedig a kaland-
kártya pakli és az abból felfordított 3 lap. (Ezen az illusztráción az áttekinthetôség érdekében nem tüntettük fel a hatszögletû úticélokat és a játékfigurákat.)
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Példa:
A kék játékos harmadik
kockáját helyezi Osmund-
hoz – ezért feltehet egyet
a 3 bárányos jutalomme-
zôre is. Amikor késôbb a
narancssárga játékosnak
sikerül a negyedik kocká-
ját is elhelyeznie Osmund
listáján, eggyel több koc-
kája lesz ezen, mint a kék-
nek. A kék játékosnak le
kell vennie gyôzelmi pont
kockáját a 3 bárányos ju-
talommezôrôl, és azt a na-
rancssárga játékos a saját-
jával helyettesíti.

A JÁTÉK VÉGE

A játék akkor ér véget, ha az éppen soron lévô játékos a tizedik gyôzelmi pont
kockáját is elhelyezi a játéktáblán. Ez a játékos megnyerte a játékot!

TOVÁBBI SZABÁLYOK

1. A kalandozás

✦ Útkártyák eseményei
Alapanyag megszerzése
Az a játékos, aki telepesével egy alapanyag (méz, gomba vagy gyógynövény) felé
lép, átveheti annak kártyáját – ha még nincs 5 alapanyaga (lásd: 3. oldal,
Alapszabály). Az eldugott, zárójelben lévô alapanyagokat csak azok a telepesek
találhatják meg, akik különleges képessége a „természetismeret”. (Lásd a 7.
oldalon!)

Medvék, farkasok, kígyók és Candamir
Az ezen irányokba lépô telepesnek egy próbát kell kiállnia.
A próba fajtája (rajzocska) és nehézsége (szám) az állat, il-
letve Candamir képe mellett látható.

A próbatétel
A próbát tevô telepes játékosa dob a kockával. Az
eredményhez hozzáadja a próbára tett tulajdonság
értékét, amit a fejlôdésjelzô táblájáról olvas le. Ha
az összeg eléri a megkövetelt küszöbértéket, a tele-
pes kiállta a próbát. 

Példa:
Ha a telepest az útkártya szerint Candamir irá-
nyába (balra) léptetjük, erôpróbát kell tennie.
Ez akkor sikeres, ha a telepes ereje és a dobott
szám összege eléri a 6-ot, a próba nehézségét.
Ha a játékos a kígyó felé lép, dobását a telepes
ügyességével kell összeadni, és így kell elérni az 5-öt.

Egy próba sikere vagy kudarca
Siker: ha a telepes legyôz egy medvét, 2 bôr a jutalma. Egy farkas becserké-
szésével 1 bôrt szerezhet, és az, aki segít Candamirnak házat építeni (erô-
próba), 1 fát kap. Ezeket a jutalmakat is csak az kaphatja meg, akinek 5-nél
kevesebb nyersanyaga van (6. old.).

Kudarc: a sikertelenül próbálkozó telepes azonnal veszít 1 vagy 2 egészség
szintet. Egészségi állapotjelzôjét a játékos ennek megfelelôen 1 vagy 2 szinttel
lejjebb csúsztatja a fejlôdésjelzô táblán. Ha a telepes veszít egészségébôl, és
így a felfordított útkártyák száma (az aktuális is számít) eléri, vagy megha-
ladja egészségi állapotszintjeinek számát, a kalandozást azonnal abba kell
hagynia. Ekkor (csak ekkor) egy gyógyitalt felhörpintve még feljavíthatja
egészségi állapotát, és folytathatja a kalandozást (lásd még: Italok felhasz-
nálása, 6. old.).
Figyelem! A kudarcot szenvedô telepest nem kell a kiinduló mezôre vissza-
léptetni, és ha egészségi állapota ezt megengedi, egy további útkártya felfordí-
tása után folytathatja útját. 

Példa
Egy telepes egészsége 3. A játékos felfordít egy útkártyát, és a medve felé
lép. A telepes alulmarad a medvével szemben, és ez 1-re csökkenti egész-
ségét. A játékos lépése itt véget érne, de most felhasználja egyik gyógyitalát,
ami ismét 3-ra emeli a telepes egészségét. Ezután felfordíthat egy újabb
útkártyát is (a másodikat). 

Fontos! A telepesek fejlôdésjelzô tábláin követni kell a kalandozás eseményeit
(sikereket, kudarcokat). 

✦ ? jel az útkártyán
Amikor a játékos figurájával egy ? irányába lép, valamilyen kalandba
bonyolódik. Ezt maga választja ki a három felfordított kalandkártya közül, majd
bejelenti a többieknek, hogy melyikkel próbálkozik. A telepesnek a kártyán
feltüntetett próbát kell kiállnia. A játékos ennél a próbánál is dob, és a sikerhez
itt is a dobás és a megfelelô tulajdonság összegének kell elérnie a próba nehéz-
ségét. 
Vannak olyan kártyák, amelyeken két próba is
szerepel. Ezeket egymás után kell a telepesnek
kiállnia, és a két alkalommal más-más tulajdon-
ságát kell próbára tennie. Az ilyen kaland csak
akkor végzôdik sikeresen, ha mindkét próbát
kiállta! Vannak olyan kalandkártyák, amelyek
próbája elôtt a telepesnek oda kell adnia valami-
lyen alapanyagot vagy egy mézsört. A játékos nem
választhat ilyen kalandot, ha a szükséges dolog
nincs a birtokában. 
A (sikerrel) teljesített kalandért nem csak a kártyán
feltüntetett jutalmat kapja meg, de magát a kártyát
is, amit felfordítva maga elé tesz. Ezután újabb lapot fordít fel a kalandkártya
pakli tetejérôl, és azt a felhasznált helyére helyezi. Ha a próbát (próbákat) nem
sikerül teljesítenie, a kalandkártya az asztalon marad. Ilyenkor a telepes 1, vagy
akár 2 egészség szintet is veszíthet. Ha a próba elôtt alapanyagot vagy mézsört
kellett leadnia, akkor ezek elvesztésén kívül más baj nem éri. 

✦ Catan hôse
Az a játékos, aki elsôként teljesít 3 kalandot, a Catan hôse mezôre teheti egyik
gyôzelmi pont kockáját. Ez nem végleges cím; ha valaki több kalandot old meg
sikeresen, ô lesz Catan hôse, és saját gyôzelmi pont kockájára cserélheti a juta-
lompontra állítottat. 

✦ Tiltott útirány
Egy játékos csak akkor léphet figurájával egy próba vagy a „?” felé, ha van
esélye a próba teljesítésére.

A telepes nem mindig léphet egy-egy esemény irányába: errôl bôvebben a
játékszabály ötödik oldalán, a „Tiltott útirány” címszó alatt írunk.
Amikor elfogynak az útkártyák (elérjük az „útkártyák újrakeverése” lapot), az
éppen felcsapott lapokat is belekeverhetjük a pakliba, de csak akkor, ha a
soron lévô telepes már befejezte a kalandozást.

E) A kalandozás befejezése
A kalandozás akkor ér véget, ha
✦ egy játékos annyi útkártyát fordított fel, (annyi mezôt lépett), amennyi a te-

lepes egészsége, vagy
✦ a telepes elérte kijelölt célját (azt a mezôt, amelyiken a célkorongja van).

Ha játékos nem éri el a célját, úgy figurája azon a mezôn marad, amelyikre
jutott. Amikor újra sorra kerül, tovább kalandozhat.

Ha a játékos eléri célját:
– visszateszi a telepes figurát a faluba;
– maga elé teszi célkorongját;
– felfordítja és maga elé teszi az úticélt,amiért megkapja jutalmát:

– minden, ábrázolt nyersanyagért egy an-
nak megfelelô nyersanyagkártyát,

– a marháért és a kecskéért elhelyezhet
egy gyôzelmi pont kockát a megfelelô kí-
vánságlista legfelsô üres mezôjén.

– a talált tapasztalatjelzôkkel és
felszerelési tárgyakkal növelheti
tulajdonságait (lásd: 3. oldal). Ha
hárman vagy négyen játszanak,
egy telepes akár kétszer is meg-
szerezhet valamilyen felszerelést. Aki egy már meglévô tárgyat szerez meg
másodszor is, azt nem használhatja, és ezért egy tapasztalatjelzôt kap
kárpótlásul: megnövelheti valamelyik tulajdonságát. Egy játékosnál sem
lehet ugyanabból a felszerelési tárgyból kettô! 

Miután a telepes lépései elfogytak (vagy elérte célját), a já-
tékos a felfordított útkártyákat lefordítva az útkártya pakli alá
teszi, és átengedi a kört bal oldali szomszédjának.

2. Árukészítés és italfôzés

Ha a sorra kerülô telepes a faluban áll, akkor a játékos dönthet úgy, hogy árut
készít és/vagy italt fôz.
Figyelem: az a játékos, aki a falu mezôjén áll, de még nem érte el úticélját,
nem érkezik vissza a faluba, tehát nem készíthet árut, nem fôzhet italt! Számára
a falu játékmezeje legelônek számít.

A) Áruk készítése és nyersanyagigénye
A kívánságlistákon nem csak áruk lehetnek: egy-két oszlopuk azt is mutathatja,
hogy az adott telepesnek valamilyen állatra van épp szüksége. A kívánságlisták
minden oszlopa négy mezôbôl áll, és az aktuális kívánság mindig az oszlop
legfelsô szabad (gyôzelmi pont kockával még le nem fedett) mezôjében ábrázolt
áru. Nincs „árukártya”, tehát az áru nem tartalékolható: csak akkor készíthetjük
el, ha arra valamelyik régi telepesnek éppen szüksége van, azaz ott láthatjuk
valamelyik kívánságlista tetején. Ha telepesünk
elkészíthet valamilyen árut (az kell valakinek,
és a hozzávalókat is beszereztük), felhasználjuk
az ahhoz szükséges nyersanyagokat (vissza-
tesszük a bankba kártyáikat), majd egy gyôzel-
mi pont kockánkat a megfelelô mezôre tesszük.
Kard: 2 érc, 1 fa
Láda: 1 érc, 1 fa, 1 bôr
Pergamen: 1 fa, 2 bôr

Ha egy körben több (ugyanolyan vagy különbözô) árut állítunk elô, oda-
adhatjuk mindet ugyanannak a telepesnek, de meg is oszthatjuk azokat a régi
telepesek között.

Példa:
A) Osmund a következôket szeretné: 1

kard (bal szélsô oszlop), 1 pergamen
(balról a második oszlop), 1 marha
(harmadik oszlop), 1 kecske (jobb
szélsô oszlop). Mindegyik kívánság
az oszlopok legfelsô szabad mezôjén
található. Osmundnak ládára éppen
nincs szüksége. 

B) A kék játékos befizeti a kard elké-
szítéséhez szükséges nyersanyago-
kat, és a bal szélsô mezôn látható
kardra helyezi egy gyôzelmi pont
kockáját. Osmund most már a kö-
vetkezôket igényli: 1 láda (bal szélsô
oszlop), 1 pergamen (balról a máso-
dik oszlop), 1 marha (harmadik osz-
lop), 1 kecske (jobb szélsô oszlop).
Osmundnak most kardra nincs
szüksége.

B) Italfôzés
A különbözô italok fôzéséhez alapanyagokra – gombákra, gyógynövényekre és
mézre – lehet szükség, a következô összeállításban:
✦ Brigitta itala: 1 gomba, 1 gyógynövény
✦ Mézsör: 1 méz, 1 gyógynövény
✦ Gyógyital: 1 méz, 1 gomba
Azt, hogy melyik italhoz milyen alapanyag kell, a fejlôdésjelzô tábla felsô szélén,
az ital jele mellett láthatjuk. Amikor a telepes megfôz egy italt, játékosa táblája
megfelelô mezôjére teszi az azt jelképezô kartonlapot. Ha egy második adagot is
fôz valamelyik fajta italból, akkor megfordítja annak kartonját, és azon immár
két ital képe lesz látható. Kettônél több itala egy fajtából egy telepesnek nem
lehet. Az italok felhasználásáról a játékszabály 6. oldalán olvashatsz bôvebben.

C) Az áruk ellenértéke
Amikor gyôzelmi pont kockánkat elhelyezzük az egyik kívánságlistán (teljesít-
jük a régi telepes kívánságát), valamilyen ellenszolgáltatást is kapunk a ter-
mékért, illetve állatért:
✦ Az a telepes, aki Brigitta kívánságát teljesítette, kap 1 mézsört és egyet

Brigitta italából. Ha valamelyik italból már kettô van nála, azt sajnos, nem
kaphatja meg: egyetlen italból sem lehet kettônél több senkinél!

✦ Az a telepes, aki Jared, Osmund vagy Candamir kívánságát teljesíti, Jaredtôl
1 kéve gabonát kap, Osmundtól 1 bárányt, Candamirtól pedig egy kis
segítséget háza felépítéséhez. A Jaredtôl, Osmundtól vagy Candamirtól kapott
viszonzás a játékban se kártya, se jelzô formájában nem jelenik meg – ezeket
mindössze a kívánságlistákon elhelyezett kockák jelzik. Így például, ha egy
játékos 2 kockát Jared listájára tett, egyet pedig Osmundéra, az összesen
2 gabonát és 1 bárányt ér.

D) Jutalompontok
A gabonákért, bárányokért és Candamir segítségeiért a játékos további
pontokat kaphat. Az a játékos, aki elsôként teszi le a harmadik gyôzelmi pont
kockáját akár Jared, akár Osmund, akár Candamir listájára, 1 plusz pontot
kap. Ezt a gyôzelmi pont kockát a játéktábla bal oldalán látható falurészlet
alatti, erre elkerített mezôre teszi. A jutalompont nem végleg az övé! Ha
valamelyik játékostársa több gyôzelmi pont kockát helyez el ennél a régi
telepesnél, a sajátjára cseréli a jutalommezôbe tett kockát.
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Példa:
Egy útkártyán az egyik irányában medve látható, a próba értéke 8. A te-
lepes csak akkor léphet a medve felé, ha közelharc tulajdonsága legalább 2,
vagy van nála Brigitta itala. (Ilyenkor 6-ot dobva legyôzheti a medvét.)

A játéktábla határai: A játékos nem léptetheti a telepest a játéktábla szélén
túlra.

✦ Egészségi állapot 0 vagy -1 szinten
A játékos lépése véget ér, és esetleges plusz lépésére (lásd alább: Különleges
képességek) sem jogosult, ha egészségi állapota egy próbatétel eredményeként
0-ra vagy -1-re csökken, és nem iszik meg legalább egy gyógyitalt. Ha az így
lecsökkent egészségû telepes már elérte a célkorongot, akkor a játékos
visszahelyezi a figurát a faluba, és az úticél eléréséért járó jutalmat is
megtarthatja.
A következô fordulóban, amikor újra rá kerül a sor, két lehetôség közül
választhat:

1. Felhasznál 1–2 gyógyitalt, hogy 2-re, illetve 4-re emelje telepesének
egészségét. Ezután a szabályok szerint folytatja a játékot, tehát kalandozni
indul, vagy árut készít és/vagy italt fôz. 

2. Kimarad a körbôl (nem csinál semmit), és ezzel 4-re emeli a pihenô
telepes egészségét.

Megjegyzés: a játékos akkor is kimaradhat és gyógyulhat, ha telepesének
egészsége 3, 2, vagy 1.

✦ A nyersanyag- és alapanyag kártyák korlátozása kalan-
dozás közben

A kalandozó telepes játékosának kezében legfeljebb 5 nyersanyag- és 5 alap-
anyag kártya lehet. Ha már van 4 nyersanyagkártyája, amikor sikerül legyôznie
egy medvét, a 2 bôr helyett csak egyet vehet át: nem dobhat el másfajta nyers-
anyagot azért, hogy átvehesse mindkét bôrt. Az úticélon feltüntetett nyersanya-
got viszont mindenképp megkapja, ha telepesével sikerül elérnie a jelzôt, és
visszatér a faluba – akkor is, ha már van 5 nyersanyag-kártyája. Ez a szabály
ugyanígy érvényes az alapanyagokra is. Az a játékos, akinek 5 alapanyag van
a kezében, nem dobhat el egyet sem egy újért.

✦ A favágók, a vadászok és a bányászok tábora
A játékos célkorongját nemcsak úticél kártyára helyezheti, hanem a játéktáblán
látható táborhelyek
valamelyikére is (lásd: 2.
oldal). A célként megjelölt a
tábort elérô telepes
visszakerül a faluba, és kap
egyet a táborhelynél jelzett
nyersanyagból.

2. Kereskedelem

Köre elején minden játékos kereskedhet játékostársaival, vagy 3:1 arányban
beválthatja a nála levô anyagokat. 

Kereskedés a játékostársakkal
A játékosok szabadon cserélhetik nyersanyagaikat, alapanyagaikat, felszerelési
tárgyaikat és italaikat. A tapasztalatjelzôkkel nem kereskedhetnek. Az olyan
játékos, akinek telepese éppen kalandozik, és van már 5 nyersanyaga vagy 5
alapanyaga, nem fogadhat el olyan ajánlatot, amellyel hatodik nyersanyagot
vagy alapanyagot kapna (lásd: A nyersanyag- és alapanyag kártyák korlátozása
kalandozás közben). 

3:1 arányú beváltás
Egy játékos 3 egyforma nyersanyagot egy, tetszése szerinti nyersanyagra válthat

be a bankban. Épp így felajánlhat 3 egyforma alapanyagot egy, tetszése szerinti
alapanyagért. 

Példa:
Egy játékos visszaad a bankba 3 gyógynövényt, és cserébe felvesz 1 méz
kártyát.

Nem válthatunk be sem 3 nyersanyagot 1 alapanyagra, sem 3 alapanyagot 1
nyersanyagra.

3. Italok felhasználása

Amikor egy játékos felhasznál egy italt, azt leveszi táblájáról, vagy – ha kettô
volt belôle – a 2 italos oldaláról 1 italos oldalára fordítja annak kartonját. 

Brigitta itala
Brigitta italát a játékos egy próbatételhez használhatja fel,
méghozzá szigorúan a dobás elôtt. Az ital 2 ponttal megemeli
a próbatételhez használt tulajdonság értékét. Nem ihatunk meg
belôle 2 adaggal, hogy azt így 4 ponttal emeljük! Ha telepesünk
egy 2 próbatételt követelô kalandkártyához használja az italt, a +2 szintet csak
az egyik próbára kapja meg – viszont a másikhoz megihat egy újabb adaggal
Brigitta italából. 

Gyógyital
A soron lévô játékos tetszése szerint, bármikor felhasználhat
egy vagy két gyógyitalt. Egy gyógyital 2 szinttel emeli a telepes
egészségét, de az semmiképp se nôhet 4 fölé. Ha egy 3 egész-
ségû telepes hörpint fel egy gyógyitalt, egészsége 4 lesz. 

Mézsör
Köre végéhez érve játékos felhasználhat 1 vagy 2 mézsört. A méz-
sör hat minden olyan telepesre, akinek legalább annyi gyôzelmi
pontja van a játéktáblán, mint a felhasználó játékos telepesének.
Az ô egészségi állapotuk 1 szinttel csökken – a felhasználóé nem
változik. Egy telepes egészsége sem csökkenhet -1 alá.

4. Különleges képességek

Minden telepesnek van két különleges képessége. Ezek közül az egyik vala-
milyen tulajdonság, a másik pedig a kalandozás közben segít, mert a telepes
plusz lépést kap egy bizonyos típusú terepen. Ezt a pót lépést a játékos csak
akkor használhatja fel, ha a „normál” lépéseinek végére érô telepes egészségi
állapota még legalább 1 (lásd: „A kalandozás vége”, 4. oldal). Ilyenkor a játé-
kos felfordíthat egy újabb útkártyát, és továbbléptetheti a telepest a választása
szerinti irányba.

Lovas: Még egyet léphet, ha útja legelôn ért véget.

Hegymászó: Még egyet léphet, ha útja hegységben ért véget.

Erdôjáró: Még egyet léphet, ha útja erdôben ért véget.

Úszó: Még egyet léphet, ha útja folyóparton ért véget.

Természetismerô: A nehezebben megszerezhetô (zárójelben jelzett)
alapanyagokat is megtalálja.

Inga barátja: Egy, tetszése szerinti alapanyagot választhat minden legyôzött
mérgeskígyó után.

Nyersanyag-kereskedô: A köre elején 3:1 helyett 2:1 arányban válthat be
nyersanyagokat.

Felderítô: Kalandozás elôtt 2 helyett 3 úticélt nézhet meg.

Látogassa meg weboldalunkat!

www.abenteuercatan.de

Látogasson el a www.abenteuercatan.de német nyelvû internetes oldalra,
ahol további érdekességeket talál a játékról! Így például elkészítheti és
kinyomtathatja saját telepes kártyáját, amihez 40 különleges képesség
közül választhat.

Két példalépés

A játékos az egyik úticélra teszi
célkorongját, felfordítja a legfel-
sô útkártyát, és kalandozni in-
dítja a telepest. A jobb oldali
irány a kígyó miatt veszélyes
lenne, ezért felfelé lép, és felvesz
egy gyógynövény kártyát. 

A következô útkártya lefelé egy
medvét mutat. A bátor játékos
a medve felé indul, de pechjére
egyest dob. A telepes közelharc
tulajdonsága 5 – a dobással
együtt az eredmény 6. Ez sajnos
kevesebb a próba 8-as szint-
jénél, ezért a telepes 2 egészség
szintet veszít. 

Alapesetben az út itt véget érne,
mert a telepes már 2 mezôt
lépett, és egészségi állapota már
csak 1. A játékos most felhasz-
nálja gyógyitalát (B) és 3-ra
emeli a telepes egészségét (C).
A játékos felfordítja harmadik
útkártyáját, és jobbra lép még
egy mezôt. 

A játékos lépése ismét csak vé-
get érne, mert már három út-
kártyát fordított fel, és telepe-
sének egészsége is csak 3, de
különleges képessége az úszás.
Mivel éppen folyópart mezôn
áll, kihasználhatja ezt a képes-
ségét. A játékos felfordítja a
negyedik útkártyát, és egy me-
zôt lép felfelé. Több lehetôsége
nem lévén, köre immár tényleg
véget ér. 

Ismét ez a játékos következik.
Felfordítja elsô útkártyáját, és a
jobb oldali irányt választja. Tele-
pesének ismét egy medvével kell
harcolnia! A játékos 3-at dob, és
hozzáadja közelharc tulajdonsá-
gát – mint tudjuk, ez 5. Az ered-
mény tehát 8 – ezt a medvét le-
gyôzte, és ezért 2 bôr a jutalma.

A játékos felfordítja következô
útkártyáját, és a jobbra, úticél-
jára lépteti a figurát. Itt egy
mérgeskígyóval vár rá, és ezért
ügyességét kell próbára tennie.
Felhasználja Brigitta italát (D),
és dob: a dobás eredménye 4.
Ehhez hozzá kell adni telepesé-
nek ügyességét, azaz 1-et és
Brigitta italáért még kettôt.
Mindez együtt 7 pont, ami saj-
nos, nem elég. Az ügyességpró-
ba nem sikerült, ezért a telepes
veszít egy egészség szintet. A bá-
bu visszakerül a faluba, és a já-
tékos megkapja az úticélon fel-
tüntetett jutalmat.
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A JÁTÉK ALKATRÉSZEI

1 játéktábla
48 fa alkatrész (4 telepes figura, 4 célkorong, 40 gyôzelmi pont kocka)
48 úticél (hatszög alakú kartonlap)
4 „telepes fejlôdése” tábla

12 „ital” jelzô
8 „felszerelés” jelzô
4 „egészségi állapot” jelzô

16 „tapasztalat” jelzô
90 „nyersanyag-” és „alapanyag” kártya
29 útkártya
22 kalandkártya
8 telepes kártya
1 dobókocka
2 kártyatartó
1 „útkártyák újrakeverése” kártya

A JÁTÉK ELÔKÉSZÍTÉSE

A játéktábla
A játékosok tegyék a játéktáblát az asztal közepére! A tábla leírása a következô
oldalon olvasható.

Az úticélok felhelyezése
A játékosok fordítsák képes felével lefelé az összes,
hatszögletû úticélt, hogy mindegyiken a hátlap (a te-
reptípus jele és a száma) kerüljön fölülre! Ha né-
gyen játszanak, az összes jelzôt fel kell használni. Ha hárman, a 4-es, ha
ketten, a 4-es és a 3-as számmal jelölt hatszögek feleslegesek: azokat vissza
kell tenni a dobozba. A játékhoz szük-
séges jelzôket így, lefordított helyzetben
keverjük össze, majd helyezzük azokat
a játéktábla számozott mezôire úgy,
hogy tereptípus jele és a szám is egyez-
zen a táblán szereplôvel.

A fa alkatrészek elosztása
Minden játékos válasszon egy színt, és vegye magához az ábrán látható,

megfelelô színû fa alkatrésze-
ket! Minden játékos állítsa
játékfiguráját a tábla falu me-
zôjére (lásd: 2. oldal)! Célko-
rongját és gyôzelmi pont koc-
káit ki-ki tartsa magánál!

A telepes kártyák
Keverjük meg a négy telepes lányt ábrázoló kártyát,
és ki-ki húzzon egyet! Ezután aki akarja, kicserélheti
a húzott lapot az annak megfelelô telepes fiú kártyára
(a nôk kártyáin a nôi név után zárójelben a megfelelô
férfinevet olvashatjuk és viszont).

A nyersanyag- és alapanyag kártyákat fajtánként, külön-külön helyezzük el! A há-
romféle nyersanyagot (érc, bôr és fa) tegyük az egyik kártyatartóba, az alap-
anyagokat (méz, gyógynövény és gomba) pedig a másikba! A két kártyatartót
helyezzük a játéktábla mellé!

Mielôtt megkezdenénk a játékot, mindenki kap egy fa nyersanyag-kártyát.
Ezután a játékosok mindvégig rejtve tartják a kezükben nyersanyag- és
alapanyag kártyáikat; azokat a többi játékos nem láthatja.

Kalandkártyák elôkészítése
Válogassuk három pakliba a kaland-
kártyákat a hátlapjukon látható szá-
mok szerint! Ezeket külön-külön
keverjük össze, majd képes felükkel
lefelé helyezzük egymásra úgy, hogy
alulra a 3-as, középre a 2-es, legfelülre pedig
az 1-es hátlapúak kerüljenek! Ezt a közös
paklit tegyük a játéktábla egyik szélére,
a legfelsô 3 lapot pedig fordítsuk fel,
és tegyük mellé!

Az elszánt ember soha nem adja fel! Bár kezdetben két kezén kívül nem volt semmi más, ami segítette volna, minden nap újabb tapasztalatokat hozott
számára. Medvékre és farkasokra vadászott, ládákat és bútorokat készített, csapdákat rakott össze… Mindez most már gyerekjáték! De az új telepes
megelégelte a barangolást Catan szigetén, le szeretne telepedni valahol. Ehhez azonban a faluban élô telepesek segítségére is szüksége lesz! Nosza, rajta!
Jared kardért cserébe egy zsák vetômagot ad. Osmundnak ládára van szüksége, ezért birkát ajánl. Candamir pedig egy új ablakot szeretne vágni házán –
cserébe segít az új letelepedô házának megépítésében. A kalandos kedvûek azonban vissza-visszatérnek a vadonba, hogy medvékre és farkasokra
vadásszanak, mézet és ritka gyógynövényeket gyûjtsenek. De nem árt az óvatosság! A medvéket és az éhes farkasokat nehéz elejteni, az aljnövényzetben
veszélyes mérges kígyók tekeregnek, és némelyik fa mögül rablók lesnek áldozataikra! Megijeszthet ez egy elszánt telepest? Soha! 

TIPP:
1. Olvasd el figyelmesen a játékszabályt, vagy tekintsd meg (lehetôség szerint) a www.profeasy.de weboldalon az angol vagy német interaktív ismertetôt!
2. Magyarázd el játékostársaidnak a szabályokat!
3. A játék közben felmerülô kérdésekre a játékszabály nyolcadik oldalán lévô tartalomjegyzék alapján könnyedén megtalálhatod a választ.
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figurák úti célokszínenként 10 gyôzelmi pont kocka

Tartalom oldal
A játék alkatrészei 1
A játék elôkészítése 1
Általános tudnivalók 2
A telepesek tulajdonságai 3

– Alapértékek 3
– Tapasztalatszerzés 3
– Felszerelés 3

A játék menete 3
1. Kalandozás 3

A) Alapszabály 3
B) A kalandozás céljának meghatározása 3
C) Hogyan és hányat léphet a telepes? 3
D) Az útkártyák 3
E) A kalandozás befejezése 4

– Ha telepes nem éri el úticélját 4
– Ha a telepes eléri úticélját 4

2. Árukészítés és italfôzés 4
– A) Áruk készítése és nyersanyagigénye 4
– B) Italfôzés 4
– C) Az áruk ellenértéke 4
– D Jutalompontok 4

A játék vége 5
Kiegészítô szabályok 5

1. A kalandozás 5
– Útkártyák eseményei 5

– Alapanyag megszerzése 5
– Medvék, farkasok, kígyók és Candamir 5
– Egy próbatétel 5
– ? jel az eseménykártyán 5

– Catan hôse 5
– Tiltott útirány 5
– Egészségi állapot 0 vagy -1 szinten 6
– A nyersanyag és alapanyag kártyák korlátozása 

kalandozás közben 6
– A favágók, a vadászok és a bányászok tábora 6

2. Kereskedelem 6
– Kereskedés a játékostársakkal 6
– 3:1 beváltás 6

3. Italok felhasználása 6
– Brigitta itala 6
– Gyógyital 6
– Mézsör 6

4. Különleges képességek 6
Lovas, hegymászó, erdôjáró, úszó, természetismerô, 

Inga barátja 6
nyersanyag-kereskedô, felderítô 7

2-es hátlapú célkártyák

3-as hátlapú célkártyák

4-es hátlapú célkártyák
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Szeretnéd magyarázattal
megtanulni, hogyan kell 

a Candamirt játszani? Akkor
látogass el 

a www.profeasy.de
weboldalra, ahol német és angol interaktív

bevezetôt találhatsz! Kísérd figyelemmel
Marlene, Vicky és Fred játékát! 

Érc Fa Méz Gomba

Nyersanyagok Alapanyagok
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