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supply-készlet 

storage-raktár 

FELDERÍTÉS KÁRTYÁK 

1. csoport TENGERPART (SÁRGA) 

63. ÓRIÁS TEKNŐSÖK 

Találtam egy óriás teknősök által lakott partszakaszt. Amikor megtudtam, hogy kell őket megfőzni,  
rájöttem milyen finom csemegék. 

Adj 2 gyűjtögetett étel lapkát a készlethez. 

64. INDÁK 

Láttam néhány hüvelykujj vastagságú indát lelógni a fákról. Ha összetudnám fonni ezeket, akkor  
készíthetnék kötelet... 

Fizess 2 energiát, és tedd a kötél lapkát a raktárba. 

65. EGY KIDŐLT FA 

Mindig mindenhez fára van szükségünk: tűzgyújtáshoz, menedék építéshez, tutaj készítéshez, sőt még  
ahhoz is, hogy szerszámaink legyenek... 

Tegyél 5 fa jelzőt erre a kártyára. Amikor valamelyik játékos a táblán lévő akciót használja, hogy fát 
szerezzen, akkor erről a kártyáról kap még egy extra adagot. Dobjuk el a kártyát, ha elfogyott róla a fa. 

66. FURCSA BOGYÓK 

Néha kénytelenek vagyunk kockázatot vállalni. Ezért ettünk a szigeten érő gyümölcsökből, tudva,  
hogy némelyikük olyan halálos lehet, mint a legrosszabb méreg. 

Találsz egy csomó étvágygerjesztő bogyót. 

Ha úgy döntesz, hogy megeszed, dobj egy kockával: 

1 Elveszted az összes energiád, és kapsz egy sérülést. 

2,3 Vesztesz 1 energiát 

4, 5,6 Kapsz 1 étel jelzőt. Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a raktárba, és vegyél egy TP-t. 

67. KEGYETLEN SZIGET 

Néha már nem bírom tovább. Feladva minden reményt Minden amit teszek meg van átkozva ezen a  
rettenetes szigeten. 

Vesztesz 1 energiát. Ha az energia szintet most 3-nál kisebb, kapsz 1 sérülést. 

68. BOKAFICAM 



A talaj bizonytalan volt. A sár és a vastag gyökerek miatt kificamítod a lábad. 

Kapsz 1 sérülést, és vesztesz egy energiát. 

69. EHETŐ FÉRGEK 

A kétségbeesés, hogy mindenképp egyek valamit, odáig vezetett, hogy olyan különös dolgokat egyek  
meg, mely egy civilizált ember számára elképzelhetetlen. 

Ha találomra eldobsz 1 TP lapkát, kapsz 2 étel jelzőt. 

70. KÓKUSZ PÁLMA 

Egy darabig a dzsungel ellátott minket a gyümölcseivel. Noha a kókuszdiót nehéz volt kinyitni, de tele  
volt ínycsiklandozó gyümölcshússal és frissítő vízzel. 

Ha a felderítő csapat egyetért, hogy mindenki veszít 1 energiát, akkor tegyetek 2 gyűjtögetett étel 
lapkát a készlethez, és 1 étel jelzőt a raktárba. 

71. A TERMÉSZET GAZDAGSÁGA 

Noha kéznél volt mindenféle természetes erőforrás. Sajnos néha mégis nehéz volt hozzáférni. 

Dobj egy kockával: 

1,2,3,4 Nem találsz semmit. 

5,6 Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a készlethez. 

72. SZIKLABARLANGOG 

Volt egy szikla a táborhely mellett, a kőfalat kivájták a hullámok... 

Ha a felderítők úgy döntenek,  hogy bemennek a barlangba, akkor fizetnek 2 energiát, és dobnak egy 
kockával: 

1 Megcsúszol! Egy találomra választott felderítő szerez 1 sérülést. 

2,3 A barlang üres. Nem történik semmi.

 4 Tengeri herkentyűk és tojások. Tegyél 2 gyűjtögetett étel lapkát a készlethez. 

5 Csodálatos rákok. Minden felderítő kap 1 ételjelzőt. Ezután tegyünk 1 gyűjtögetett étel lapkát a 
készlethez. 

6 A felderítők dobnak egy kockával. Aki a legnagyobbat dobta kap egy hajó maradványai kártyát. 
Tegyük az éléskamra lapkát az építési területre. Tegyük a 80. kártyát folyamatban lévő felderítésekhez. 

73. RÁKOK 

Találtunk néhány csodásan kinéző rákot a közeli sziklán. 

Ha megpróbálod megfogni, dobj egy kockával: 
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1,2 Elesel és megsérülsz. Nem kapsz étel jelzőt, és vesztesz 1 energiát. 

3,4 Megsérül a kezed, miközben megfogod. Vesztesz 1 energiát, és kapsz 2 ételjelzőt. 

5,6 Gyorsabb vagy a rákoknál. Vegyél el 3 ételjelzőt. 

Ha megsérülsz, olvasd fel a 79. kártyát, és tedd a táborhelyre.

103. EGY CSONTVÁZ TÉRKÉPPEL 

Az a szegény fickó évek óta halott volt. Átkutatva a csontvázat találtam egy darabka pergament, rajta  
a sziget térképének látszó rajzzal. Volt egy x-szel jelölt hely... 

Tedd a 71. kártyát az eseményekhez. Tartsd meg ezt a kártyát. Amikor a felderítés jelződ eléri a sziget 
belsejét, akkor a sziget belseje pakliból vett kártya helyett végrehajthatod a 30. kártyát, utána dobd el 
az 'Egy csontváz térképpel' kártyát. 

109. NEM KÖNNYŰ KIJÖNNI A TÖBBIEKKEL 

Ahogy telik az idő, az együttélés egyre nehezebb és nehezebb lesz. 

Tedd az 51. kártyát a táborhelyre, és a 10. kártyát a sziget belseje pakliba. 

113. FÖLDRENGÉS 

A föld hevesen reng... 

Tedd a 11. kártyát a sziget belseje pakliba. 

Minden játékos dob egy kockával. 

Minden játékos, aki 3-at vagy annál kevesebbet dob, veszt 2 energiát. 

116. KECSKE NYOMOK 

Nem volt helye kételynek: azok kecske nyomok voltak. Talán, ha megszelídítenénk... 

Tedd az 53. kártyát a táborhelyre. 

119. HOLTTESTEK 

A legénység tagjainak holttestei sodródtak a partra. Rothadó és bomló testek... 

Tedd az 55. kártyát a táborhelyre. 

Szorongásos roham kap el. Dobj egy kockával, amíg 3-at vagy nagyobbat nem dobsz (maximum 
háromszor dobhatsz). Minden sikertelen dobásnál kapsz 1 sérülést. Ezután tedd a 21. kártyát a sziget 
belseje pakliba. 

121. MACSKAFÉLE MANCSNYOMAI 

Megtaláltam egy kos tetemét, szörnyen megcsonkította egy ragadozó. 



Tedd a 12. kártyát a sziget belseje pakliba. Eldobhatsz 1 TP lapkát, és tehetsz 2 gyűjtögetett étel lapkát 
a készlethez (a tetem még ehető). 

126. A BENNSZÜLÖTTEK FIGYELMEZTETÉSE 

Találtam néhány összeaszott fejet a fa ágain lógva. Abban a pillanatban tudtam, hogy figyelmeztetés.  

Ha a következő felderítő elhatározza, hogy visszatér a táborhelyre, akkor tedd vissza ezt a kártyát a 
pakliba, és keverd meg. Ha a következő felderítő úgy dönt, hogy tovább megy, akkor vedd ki ezt a 
lapot a játékból, és tedd a 13. kártyát a sziget belseje pakliba. 

128. KENUK MEGPILLANTÁSA 

Az őrhelyről egy csoport kenut láttunk vadnak tűnő bennszülöttekkel, akik megközelítették a szigetet. 

Tedd a 14. kártyát a sziget belseje pakliba. 

136. ÁLLAT NYOMOK 

Állatok nyomait pillantottuk meg a bokrok közt. 

Tedd a 15. kártyát a sziget belseje pakliba. 

148. TÓ 

Egy pangó vizű tavat találtunk, mely szörnyű szagot árasztott. 

Minden felderítő válasz legalább egyet a következő lehetőségek közül: 

- Iszik: Visszakapsz 2 energiát, és dobj egy kockával: 

1,2,3 Megbetegszel, hajtsd végre a 76. kártyát. 

- Átgázolsz a tavon: Lépj előre 1 mezőt a felderítés sávon, és dobj egy kockával: 

1 Megbetegszel, hajtsd végre a 76. kártyát. 

Kikerülöd a tavat: A kerülő hosszú és kimerítő, veszetsz 2 energiát. 

Ezután tedd a 17. kártyát a sziget belseje pakliba. 

152. BARLANGOK 

Eltűntek a szikla belsejében. Sok követnivaló út volt, így rendkívül könnyű volt eltévedni. 

Dobj egy kockával, és add a felderítő csapat bónuszát a visszatérés dobáshoz: 

1,2,3,4 A felderítő csapat a felderítők számával egyenlő összes energiamennyiséget elveszti. 

5,6 vagy több: Megtalálod egy régóta halott számkivetett maradványait, csak egy kicsivel maradt több 
puszta csontoknál. Találsz egy gyertyát a rongyok között. Egy találomra választott számkivetett 
megkapja a 9. kártyát. 
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155. MÉHEK 

Éles zümmögést hallottunk. Hirtelen egy méhraj tűnik fel a szemünk előtt. 

A méhek nem tűntek barátságosnak. A felderítők: 

- Menekülhetnek: Automatikusan visszatérsz a táborba. 

- Folytathatják a felderítést: Ízelítőt kapsz a fájdalmas csípésekből, és minden felderítő veszt 1 
energiát. 

- Megkereshetik a lépet: 1 találomra választott felderítő kap 1 sérülést. Tedd a 18. kártyát a sziget 
belseje pakliba.

 157. NAPFOGYATKOZÁS 

A nap lassan eltűnik. Néhány percre minden elsötétül, mintha éjszaka volna. 

Tedd a 19. kártyát a sziget belseje pakliba. 

163. A GÁLYA RONCSAI 

Megtaláltuk egy öreg gálya roncsait, ami már régen zátonyra futott a sziklákon. Úgy eljárt felette az  
idő, hogy már semmire sem használható. 

A gálya azonnal el fog süllyedni, amint elveszti a támasztékát. A felderítők eldöntik, hogy mennyi fa 
jelzőt szeretnének a gályából elvinni, és dobnak egy kockával. 

Ha az eredmény kisebb, mint amennyi fát el szeretnének vinni a felderítők, akkor a gálya elsüllyed, és 
a felderítők lesodródnak. A felderítők között találomra kiosztott maradandó sérülések/traumák száma 
megegyezik az elvinni kívánt fa mennyiségével. 

Tedd a 41. kártyát a sziget mélye pakliba. 

165. OSZLOPOK 

Talán egy ősi civilizáció romjaira bukkantunk. 

Tedd a19. kártyát a sziget belseje pakliba.

 180. ELEKTROMOS VIHAR 

Nagy fényvillanósok világították meg az eget. Egyik a szigeten csapódott be valahol. 

Tedd a 84. kártyát a sziget belseje pakliba. 

Dobj 2 kockával: Ha 1,1 beléd csap a villám, 2 sérülést kapsz. 

183. EGY KÖZELEDŐ HAJÓ 

Egy hajó vetett horgonyt a parton! 

Tedd a 86. kártyát a sziget belseje pakliba, és a 87. kártyát a folyamatban lévő felderítések közé. 



185. A HAJÓ 

Odaértem a partra, ahol a hajó horgonyt vetett. Borzongás futott végig a testemen, mikor láttam,  
hogy egy rabszolgaszállító hajó. 

Rablótámadás indul a hajón. Dobj egy kockával: 

1,2 Észrevesznek titeket és rátok lőnek! Szerencsére élve megússzátok, de minden felderítő kap 3 
sérülést. 

3,4,5,6 Ellopsz némi ételt, minden felderítő kap 1 ételjelzőt, és egy találomra választott játékos kap 
egy találomra választott tárgyat a maradványokból, melyeket korábban már eldobtunk (ha egyáltalán 
van ilyen). Ezután dobd el a hajót. 

193. ÜZENET A PALACKBAN 

Egy szerencsétlen palack sodródik a partra. Itt találjuk meg egy hozzánk hasonlóan szerencsétlen  
fickó segélykiáltása. Hát nem ironikus? 

Az idő múlásával a papír megsárgult, és a tinta elhalványodott. De még valamennyi szövegrészlet 
kivehető. "Isten tudja mennyire gyűlölöm ezt a teknősbéka alakú követ, mely rabságom jelképévé 
válik az évek múlásával. Ha valamilyen együtt érző lélek megtalálja ezt, könyörgök, kövesse az 
ösvényt, és lelje meg a táborhelyem!" 

Tartsd meg ezt a kártyát. Ha a játékosok találnak egy teknősbéka alakú követ, hajtsák végre a 27. 
kártyát. 

194. AZ ÜZENET FOLYTATÁSA 

Mit követtünk el, a sors ilyen fintoráért? A palack az üzenettel a mi tényleges szigetünkről indult  
útnak. 

Az egész csapat kedvét veszti, amikor rájöttök, hogy az író egy évekkel ezelőtt erre a lakatlan szigetre 
kitett ember  volt. Minden felderítő veszt 1 energiát. 

Megfejtet az üzenet egy újabb részét, mely leírja a táborhely megtalálásához szükséges utasításokat. 

"A teknős alakú kő rámutatja az útra, de egy emberi arccal jelölt fa adja meg a táborom helyét." 

Tartsd meg ezt a kártyát. Ha a játékosok megtalálják a fát az emberi arccal, akkor hajtsuk végre a 7. 
kártyát. 

195. A FA MELY MEGMUTATJA AZ UTAT 

 Nincs helye kételynek. Ahogy az elődünk is utalt rá, a fa az emberi arccal a kőtől néhány méterre  
nőtt. 

Az öreg számkivetett táborhelye nem lehet messze! 

A játékosok eldobhatják a kártyákat, ahol megtalálták a teknős-formájú követ és a fát az emberi 
arccal, azért, hogy elérjék a táborhelyet. 
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Ha így tesztek, tegyétek a 8. kártyát a sziget mélye pakli tetejére. 

197. VÍZALATTI BARLANG 

Mi volt az? Azt hiszem láttam egy kis nyílást a tengervíz mosta sziklák között. 

Megtalálod, ami a tenger által rejtett barlang bejáratát. Talán ha a tengerszint alacsonyabb lesz, akkor 
bejuthatsz a bejáraton, és felderítheted a barlangot. 

Tedd az 58. kártyát a táborhelyre. 

199. FÖLDALATTI TÓ 

A szeles folyosón eljuttok egy hatalmas földalatti tóhoz. A mennyezeten átszűrődő fény kísértetiessé  
teszi az öreg kalóz hajót a sziklák közti zátonyon. 

Keverjétek meg a 60-65. számú kártyákat, és egyétek képpel lefelé fordítva egy pakliba a folyamatban 
lévő felderítésekre. 

A kalózhajó felderítését független felderítésként kezeljétek, amelynél a kártyákat egyesével egymás 
után fordítjátok fel a felderítés sorrendjében. Más pakli nem használható, amíg a játékosok a 
kalózhajót fedezik fel. 

Ne feledkezzetek meg róla, hogy a tengerszint gyorsan emelkedik, és elzárja a tóhoz vezető bejáratot. 
Amikor a felderítő csapat úgy dönt, hogy ideje visszatérni a táborhelyre, hajtsátok végre a 68. kártyát. 

200. A KAPITÁNY KABINJA 

A kopott kárpit régen letűnt pompáról árulkodik. 

Találsz egy nehéz fém ládát. 

Ha van kulcsod, hogy kinyissad, hajtsd végre a 67. kártyát. 

Ha nincs kulcsod hozzá, akkor tedd a kapitány kabinját a folyamatban lévő felderítésekhez. 

201. RAKODÓTÉR 

A fa falakon hatalmas karmok vájta mély nyomok látszottak. Talán ugyanaz a ragadozó tette, amelyik  
az ajtót is kitörte. 

Találsz valamit az egyik fal sarkánál, ami egy kis kulcsnak látszik. 

Az aktív felderítő vegye el a 66. kártyát. 

Ezután dobd el a RAKODÓTÉR kártyát a játékból. 

202. A LEGÉNYSÉG KABINJA 

Néhány poros csontváz maradt a függőágyakban. De felbecsülve a szoba nagyságát, a hajó  
legénységének jóval nagyobbnak kellett lennie. 

Alaposan átkutatod a legénység kabinját, de nem találsz semmit. 



Dobd el a legénység kabinját a játékból. 

203. ELŐFEDÉLZET 

Megtaláltuk egy kecske maradványait a hajókorláton. Ez lehetett az utolsó vacsorája a kis létszámú  
személyzetnek. 

Alaposan átkutatod az előfedélzetet, de nem találsz semmit. 

Dobd el az Előfedélzetet a játékból. 

204. FEDÉLZET 

Az idő pusztításának nyomai látszottak a korhadt fa deszkákon. 

Alaposan átkutatod a fedélzetet, de nem találsz semmit. 

Dobd el a fedélzetet a játékból. 

205. FEGYVERRAKTÁR 

Használhatatlan volt. A hordókban lévő puskapor nedves és rossz volt. Úgy látszik a régi legénység  
tagjai nem tudták megóvni. 

Alaposan átkutatod a fegyverraktárt, de nem találsz semmit. 

Dobd el a fegyverraktárt a játékból. 

207. A LÁDA TARTALMA 

Találtunk egy másik ládát a nagyobb ládában. De a kis ládát nem volt egyszerű feltörni. 

Ha a felderítők befizetnek összesen 2 energiát, keressétek meg a 69. kártyát, és döntsétek el, hogy ki 
lesz az az egy számkivetett, aki megkapja. 

208. KI KELL SZABADULNUNK 

Számoljátok össze, hogy a felderítők ebben a fordulóban hányszor léptek be egy hajórészbe, az nem 
számít, hogy ez az első vagy a második látogatásuk volt-e a barlangban. 

1 vagy 2: A partra vezető folyosó még nem zárult be. A nap még magasan jár, és a megmaradt 
akciótokkal még hasznosan tölthetitek a nap hátralévő részét. Folytassátok a fordulót tovább a 
normál módon. 

3 vagy 4: A partra vezető folyosót elzárta a víz. Szerencsére találtok egy szűk járatot a falak között, 
mely a sziget hegyes sziklái felé vezet. Eltelik a nap hátralévő része. Tegyétek a második akció 
bábutokat a falderítésre, és folytassátok a fordulót tovább a normál módon. 

5 vagy 6: A víz elzárta a barlang összes bejáratát. Meg kell várnotok, amíg a tengerszint lecsökken, 
hogy visszatérhessetek a táborhelyre. Holnap új nap kezdődik, de ma már másra nincs időtök. A 
felderítők eltévedtek (nehézségi szint: 4). 
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212. A MAJOM 

Hirtelen egy kókuszdió repült ki a fák közül. Egy majom próbált játszani velünk. 

Dobj egy kockával: 

1,2 A kókuszdió megsérti a fejed. Kapsz 1 sérülést. 

3,4 A kókuszdió megsérti a karodat. Vesztesz 2 energiát. 

5,6 Elugrassz a kókuszdió elől. 

Ha fizetsz 1 energiát, megdobhatod egy kővel a majmot. 

Dobj egy kockával: 

1,2,3 Nem talált! 

4,5,6 Eltalálod a majmot, aki leejti a gyümölcsöt, amit vitt. Vegyél 2 étel jelzőt. 

Ezután tedd a 43. kártyát a sziget belseje pakliba. 

215. TÁRGYALÁS A BENNSZÜLÖTTEKKEL 

Összefutott a szánkban a nyál, megpillantva a madarakat, melyeket sikeresen levadásztak. Ha elég  
szerencsések leszünk, talán érdekli őket egy kis cserelehetőség. 

Tárgyalhatsz a bennszülöttekkel. Add oda az üzlettel megszerezni kívánt tárgy TP értékét, és cseréld 
be a következő átváltó táblázat szerint: 

2TP: 1 ételjelző a raktárba. 

3TP: 2 ételjelző a raktárba. 

4TP: A bennszülöttek adnak neked egy fúvócsövet (csak 1 van nekik). 

Ha megszerzed a fúvócsövet, nézd meg a 104. kártyát, és dönts el, hogy melyik felderítő tartsa meg. 

Tedd a 105. kártyát a sziget mélye pakliba. 

220. A FOLYÓ 

Utam során egy tiszta vizű, halakkal teli folyóhoz értem. 

Tartsd meg ezt a kártyát. 

Amíg nálad van, addig a játékosok még viharban és viharos tengeren is horgászhatnak. 

Eldobhatod A folyó kártyát, hogy a raktárba tegyél 2 gyűjtögetett étel lapkát. 

Tedd a 28. kártyát a sziget belseje pakliba, és a 29. kártyát az esemény pakliba. 

2. csoport SZIGET BELSEJE (ZÖLD) 



74. MADARAK 

Voltak madarak is. Ízletes húsú madarak, csak nehéz volt elkapni őket... 

Minden lőfegyverrel és lőszerrel rendelkező felderítő dönthet úgy, hogy elhasznál 1 lőszert, és dob 
egy kockával. 

3 vagy nagyobb dobásnál kap 1 gyűjtögetett étel lapkát. Ezt a raktárba teszi, és kap 1 TP lapkát. 

75. DZSUNGEL 

A parttól pár méterre terült el a dzsungel. Ahogy utat törtem magamnak a bokrok és indák között,  
egyre sűrűbb és sűrűbb növényzet vett körül. 

Minden felderítő veszít 1 energiát. 

76. EMLÉKSZEM AZ ÚTRA 

Ahogy egyre több és több időt töltöttem a szigeten, belefáradtam, hogy mindig a teknős-formájú  
követ nézzem, ha elmegyek a táborhelyről. 

Tartsd meg ezt a kártyát. 

Eldobhatod egy visszatérés dobás előtt, hogy 2-t hozzáadhass az eredményhez. 

77. VESZÉLYES ÚTRÖVIDÍTÉS  

Találtunk egy rövidebb utat a hegyhez. Veszélyes ösvény volt a hegyek közt hömpölygő folyón  
keresztül. 

A felderítő eldöntik, hogy a rövidebb utat választják-e. 

Ha így tesznek, akkor minden felderítő 1 mezőt előre lép a felderítés sávon, veszít 1 energiát és dob 
egy kockával: 

1 Baleset! A felderítő kap 2 sérülést és 1 TP lapkát. 

2 A felderítő megbotlik, és kap 1 sérülést. 

Ez a kártya kétszer kerül játékba. Miután másodjára is végrehajtottuk, dobjuk el. 

78. TUTAJ 

Egy megdönthetetlen bizonyíték! Néhány szegény fickót tettek ki előttünk erre a szigetre. 

A felderítők eldöntik, hogy: 

- Beteszik a tutaj lapkát az építési területre, hogy megépíthessék. Amint elkészült, tegyük a 81. kártyát 
a táborhelyhez. 

- Betesznek 4 fa jelzőt a raktárba. 

79. A SZAVAK EREJE 
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Abban a reményben írom ezt a beszámolót, hogy valakinek hasznára válik, ha én meghalok. Hadd  
tudják, hogy milyen harcba keveredtem... 

Tartsd meg ezt a kártyát. 

Dobd el, hogy kapj 1 plusz TP lapkát, amikor a "Napló" akciót választod. 

80. NINCS KÖVETNIVALÓ ÖSVÉNY 

A lábam belegabalyodott az indákba és a bokrokba. Engedtem a dzsungel párájának és a fojtogató  
hőségnek. 

Minden felfedező dönt, hogy: 

- Veszít 2 energiát. 

- Kap 1 sérülést. 

81. EGY UTOLSÓ ERŐFESZÍTÉS 

Néha reménytelen volt a helyzet. Mindent bele kell adnom, amit csak tudok... 

Tartsd meg ezt a kártyát. 

Bármikor eldobhatod, hogy kapj 1 energiát. 

82. GYENGÉNEK ÉRZEM MAGAM 

Néha legyőzött a fáradság. Úgy éreztem, nem tudok még egy lépést tenni... 

Dobj egy kockával: 

1,2,3 Vesztesz 2 energiát. 

4,5,6 Vesztesz 1 energiát. 

83. KÍGYÓ 

A  fák ágain csüngenek, és ránk esnek.

Egy kígyó esik a fejedre! 

Dobj egy kockával, és adj hozzá 2-t, ha tiéd a bozótvágó. Ha az eredmény 5 vagy nagyobb, akkor 
megúszod, hogy megmarjon. Ha az eredmény kisebb, akkor a kígyó megmar, és a dobás 
eredményével egyenlő energiát vesztesz. 

84. MADÁRFÉSZEK 

A tűzben felforrósított köveken sütöttem meg a tojásaikat. 

Minden felderítő kap 1 étel jelzőt. 

85. HOL VAGYUNK? 



Könnyű volt elkeveredni a dzsungelben. Nincsenek utak, ösvények, néha még napfény sincs. 

Minden felderítő veszít 1 energiát. 

86. JOBBRA FORDUL AZ IDŐ 

És egyszer csak kisütött a nap. 

Mozgasd a jelzőt az időjárás sávon 1 mezőt jobbra. 

88. SZÚNYOGOK 

Ez volt a legrosszabb dolog a szigeten. Mindenhol ott voltak, nappal és éjszaka... Fájdalmas csípéseik  
betegséget és lázat okoztak. 

Dobj egy kockával: 

1,2 Kapsz 1 sérülést. 

3,4,5,6 Vesztesz 1 energiát. 

89. AZ IDŐ ROSSZRA FORDUL 

És egyszer csak felhők takarták el az eget. 

Minden felderítő veszít 1 energiát. Mozgasd a jelzőt az időjárás sávon 1 mezőt balra. 

90. A LEGMAGASABB FA 

Láthattam amint a dzsungel hatalmas része a lábam előtt hever. 

Ha fizetsz 2 energiát, akkor megnézheted ennek a paklinak a következő két kártyáját. Az egyiket a 
pakli tetejére, a másikat a pakli aljára tedd vissza. 

91. EGY GYÖNYÖRŰ TÓ 

Tulajdonképpen nem minden csak szenvedés volt. Néha élvezhettem ennek a távoli földnek a vad  
szépségeit. 

Minden felderítő kap 1 energiát. 

Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a készletbe. 

92. EGY PARTRA SODRÓDOTT ÁGYÚ 

Találtunk egy hajóágyút a sziklaszirtek között. Senki nem tudta, hogy kerülhetett ide, de biztos voltam  
benne, hogy hasznunkra lesz. 

- Ha a felderítők egyet értének, hogy befizetnek összesen 6 energiát, és azonnal visszatérnek a 
táborhelyre, akkor tedd az ágyú lapkát a fő tábla valamelyik szabad mezőjére, és a 82. kártyát a 
táborhelyre. 

- Egyébként tedd ezt a kártyát a folyamatban lévő felderítésekhez. 
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104. A KINCS 

Közel jársz a helyhez! 

Dobj egy kockával, és minden, a kockadobásra költött energia után adj hozzá 1-et. 

Ha az eredmény 5 vagy több, akkor tedd az 50. kártyát a táborhelyre, és tegyél rá 6 TP- t képpel lefelé. 
Vegyél el belőle egyet. 

114. A FÖLDRENGÉS UTÁN 

Újabb földrengés, most nem olyan erős... 

Vedd a 31. és 83. kártyát, és anélkül, hogy megnéznéd, egyiket tedd a sziget mélye pakliba, és a 
másikat vedd ki a játékból. 

Minden játékos dob egy kockával. 

Ha valaki 3-at vagy kisebbet dob, veszít 1 energiát. 

122. JAGUÁR KÖLYKÖK 

A kölykök kíváncsian néztek ránk. 

A felderítők: 

- Ott hagyják őket: Tedd a 32. kártyát a sziget mélye pakliba. 

- Megölik és megeszik őket: Tegyél 2 gyűjtögetett étel lapkát a készletbe, és minden felderítő kap 1 
ételjelzőt. Tedd a 33. kártyát a sziget mélye pakliba, és a 75. kártyát az eseményekhez. 

127. TÁMADÁS ALATT 

A bennszülöttek nyílzáporral fogadtak minket. 

A felderítőket megtámadják, a támadás ereje  a felderítők száma plusz 6. 

Ha a felderítők vesztenek, mindenki dob egy kockával: 

1,2 sérülés. 

3,4 1 sérülés. 

5,6 Épségben megúszod. 

Ha a felderítők nem vesztenek, akkor tedd a 22. kártyát az eseményekhez. 

129. VESZÉLYBEN LÉVŐ LÁNY 

Egy gyönyörű benn szülött lépett meg egy közeli törzs barbár rituáléjáról, és próbált elrejtőzni a  
dzsungel mélyén. 

Bennszülöttek egy csoportja megpróbálja elkapni a lányt. A felderítők: 



- Elriasztják őket: A bennszülöttek fenyegető kézmozdulatokkal menekülnek, és a lány eltűnik a 
dzsungelben. Tedd az 56. kártyát a folyamatban lévő felfedezésekhez, és a 35. kártyát a sziget mélye 
pakliba. 

- Figyelnek: A bennszülöttek elkapják a lányt. Tedd a 34. kártyát a sziget mélye pakliba. 

130. A MENTÉS 

Láttuk a lányt, ahogy elrejtőzik a fák között. Nem lesz nehéz megtalálni... 

A felderítők befizetnek összesen 2 energiát, és dobnak két kockával: 

(+1 minden bónuszért felhasználható a visszatérés dobáshoz). 

Annyiszor ismételhetitek a dobást, ameddig tudtok érte fizetni. 

Ha az eredmény 9 vagy több, akkor minden felderítő kap 1 TP lapkát. Tedd az 57. kártyát a 
táborhelyre. Ha nincs sikeres dobás, akkor  vedd ki ezt a kártyát a játékból. 

137. KIS VADDISZNÓK 

A kismalacok kíváncsian néztek ránk. 

A felderítők: 

- Otthagyják őket: Tedd a 36. kártyát a sziget mélye pakliba. 

- Megölik és megeszik őket: Ha a felderítő csapat fizet 3 energiát, akkor tegyél 1 gyűjtögetett étel 
lapkát a raktárba, és minden felderítő kap 1 ételjelzőt. Tedd a 37. kártyát a sziget mélye pakliba. 

145. A MAGÁNYOS KUTYA 

Találtunk egy elég vad kinézetű kutyát, mely talán a gálya hajótörését élte túl. A szegény pára dühös  
volt, és rettegett. 

Választhatsz: 

- Nem törődsz a kutyával. 

- Megnyugtatod a kutyát: dobj egy kockával. Ha az eredmény 3 vagy kevesebb, akkor a kutya 
megharap: vesztesz 2 energiát, és tedd a 74. kártyát az eseményekhez. 

Egyébként vedd el a 77. kártyát, és tedd a kutya lapkát a raktárba. 

- Megeteted a kutyát: Ha befizetsz 1 ételjelzőt, vedd el a 77. kártyát, és tedd a kutya lapkát a raktárba. 

150. FUTÓHOMOK 

Óriási futóhomok mező zárta el az utunkat. 

A felderítők: 

- Kikerülik: 1 mezőt visszalépnek a felderítő sávon. 
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- Átgázolnak rajta: Minden felderítő dob egy kockával, és veszít 1 energiát. Ha 1,2 akkor belemerül a 
homokcsapdába. Ha minden felderítő átkelt, akkor 1 mezőt előre lépnek a felderítés sávon. 

Minden futóhomokcsapdában lévő játékos annyiszor kiszabadulhat, ahányszor akar, ha a felderítő 
csapat befizet 1 energiát. A játékos dob egy kockával: 5,6 Kiszabadul, és kap 1 TP lapkát, ha nem akkor 
a futóhomokban marad. 

Ha vannak csapdába esett játékosok, akkor az akció bábujukkal együtt tedd ezt a kártyát a 
folyamatban lévő felderítésekhez. 

Amikor valaki aktiválja ezt a kártyát a következő felderítésnél, akkor a beragadt játékosok csatlakoznak 
a csapathoz. 

Tedd a 38. kártyát a sziget mélye pakliba. 

156. FINOM LÉPESMÉZ 

Egy finom jutalom vár ránk a fájdalmas csípések mögött. 

Tedd a 25. kártyát a sziget belseje pakliba. A felderítők: 

- Nem csinálnak semmit: Tedd a 25. kártyát a folyamatban lévő felderítések közé. 

- Kövekkel dobálják a méhkast: A csapatot összecsipkedik a méhek. Dobj egy kockával, és a csapat az 
eredménnyel egyenlő mennyiségű energiát veszít. Minden felderítő kap 1 ételjelzőt. Tegyél 1 
gyűjtögetett étel lapkát a készletbe. 

- Kifüstölik a fészket: Ha van gyufád, akkor eldobhatsz 1 fajelzőt, hogy elriaszd a méheket. Minden 
felderítő kap 1 ételjelzőt. Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a készletbe. 

158. ADAKOZÁS 

Találtunk egy kosarat tele gyümölccsel valami oltárhoz hasonló dolgon. 

A felderítők: 

- Ott hagyják a gyümölcsöt az oltáron: Tedd a 23. kártyát a folyamatban lévő felderítésekhez. 

- Vesznek néhány gyümölcsöt: A felderítők kapnak a felderítők számánál eggyel kevesebb (minimum 
1) étel jelzőt. 

- Elveszik a kosarat és a gyümölcsöt: Minden felderítő kap 1 ételjelzőt. Tegyél 1 gyűjtögetett étel 
lapkát a raktárba, és a 39. kártyát tedd a sziget mélye pakliba. 

161. HALDOKLÓ MATRÓZ 

Megtaláltuk a legénység egyik tagját, aki haldoklott. 

A felderítők: 



- Adnak neki némi ételt és vizet: Elmeséli a szerencsétlenségüket. Minden felajánlott gyűjtögetett étel 
lapkáért megnézhetitek a sziget belseje pakli legfelső lapját, és utána, ha szeretnétek keverjétek bele 
a pakliba. 

- Vigasztaljátok: Minden felderítő eldönti, hogy felajánlja-e, hogy ott marad a haldokló emberrel vagy 
folytatja a felderítést. Ha mindenki marad, akkor eggyel emelkedik a visszatérés nehézsége. Ha az 
egész csoport magára hagyja, akkor minden játékos találomra veszít 1 TP lapkát. Ha csak néhány 
játékos marad a számkivetettet vigasztalni, akkor ezek a játékosok kapnak 1 TP lapkát. 

Ezután meghal. Tedd a 45. kártyát a sziget mélye pakliba. 

166. TEMPLOM 

Találtunk egy bokrok közt rejtőző öreg templomot. 

Keverd meg a 92-100-ig számozott kártyákat, és tedd ezeket egy paklit alkotva képpel lefelé a 
folyamatban lévő felderítésekhez. 

Amikor felderítitek a templomot, akkor a felderítők nem fedhetnek fel másik felderítést vagy 
folyamatban lévő felderítést, amíg a templomot be nem fejezték. 

167. LABIRONTUSSZERŰ FOLYOSÓK 

Abban a gyenge fényben, az összes alagút és kereszteződés egyformának tűnt számomra. 

Dobj egy kockával, és vedd el a felderítés jutalmát: 

Ha az eredmény egyenlő az eddig bejárt labirintus folyosók számával, akkor minden felderítő veszít 1 
energiát. Ha az eredmény kevesebb, mint az eddig bejárt labirintus folyosók száma, akkor minden 
felderítő eltéved a templomban. A felderítés azonnal véget ér, és minden felfedező eltéved. A 
visszatérés nehézsége 1-gyel nő. 

168. LABIRONTUSSZERŰ FOLYOSÓK 

Abban a gyenge fényben, az összes alagút és kereszteződés egyformának tűnt számomra. 

Dobj egy kockával, és vedd el a felderítés jutalmát: 

Ha az eredmény egyenlő az eddig bejárt labirintus folyosók számával, akkor minden felderítő veszít 1 
energiát. Ha az eredmény kevesebb, mint az eddig bejárt labirintus folyosók száma, akkor minden 
felderítő eltéved a templomban. A felderítés azonnal véget ér, és minden felfedező eltéved. A 
visszatérés nehézsége 1-gyel nő. 

169. LABIRONTUSSZERŰ FOLYOSÓK 

Abban a gyenge fényben, az összes alagút és kereszteződés egyformának tűnt számomra. 

Dobj egy kockával, és vedd el a felderítés jutalmát: 

Ha az eredmény egyenlő az eddig bejárt labirintus folyosók számával, akkor minden felderítő veszít 1 
energiát. Ha az eredmény kevesebb, mint az eddig bejárt labirintus folyosók száma, akkor minden 
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felderítő eltéved a templomban. A felderítés azonnal véget ér, és minden felfedező eltéved. A 
visszatérés nehézsége 1-gyel nő. 

 170. LABIRONTUSSZERŰ FOLYOSÓK 

Abban a gyenge fényben, az összes alagút és kereszteződés egyformának tűnt számomra. 

Dobj egy kockával, és vedd el a felderítés jutalmát: 

Ha az eredmény egyenlő az eddig bejárt labirintus folyosók számával, akkor minden felderítő veszít 1 
energiát. Ha az eredmény kevesebb, mint az eddig bejárt labirintus folyosók száma, akkor minden 
felderítő eltéved a templomban. A felderítés azonnal véget ér, és minden felfedező eltéved. A 
visszatérés nehézsége 1-gyel nő. 

171. LABIRONTUSSZERŰ FOLYOSÓK 

Abban a gyenge fényben, az összes alagút és kereszteződés egyformának tűnt számomra. 

Dobj egy kockával, és vedd el a felderítés jutalmát: 

Ha az eredmény egyenlő az eddig bejárt labirintus folyosók számával, akkor minden felderítő veszít 1 
energiát. Ha az eredmény kevesebb, mint az eddig bejárt labirintus folyosók száma, akkor minden 
felderítő eltéved a templomban. A felderítés azonnal véget ér, és minden felfedező eltéved. A 
visszatérés nehézsége 1-gyel nő. 

172. LABIRONTUSSZERŰ FOLYOSÓK 

Abban a gyenge fényben, az összes alagút és kereszteződés egyformának tűnt számomra. 

Dobj egy kockával, és vedd el a felderítés jutalmát: 

Ha az eredmény egyenlő az eddig bejárt labirintus folyosók számával, akkor minden felderítő veszít 1 
energiát. Ha az eredmény kevesebb, mint az eddig bejárt labirintus folyosók száma, akkor minden 
felderítő eltéved a templomban. A felderítés azonnal véget ér, és minden felfedező eltéved. A 
visszatérés nehézsége 1-gyel nő. 

173. NINCS MÁS ÚT 

Úgy tűnik egy keskeny mohával borított akna az egyetlen út a kijárat felé. 

A felderítők: 

- Tovább keresik a templomot: Keverd ezt a kártyát a még fel nem fedett templom kártyák közé. 

- Átmennek az aknán: Minden felderítő dob egy kockával: 

1,2,3 Vesztesz 2 energiát. 

4,5, Vesztesz 1 energiát. 

6 Átérsz! Minden felderítő 1 mezőt előre lép a felderítő sávon. 



Ha a dobás sikertelen, ismételd meg. Ha másodjára is elvéted, kapsz 1 sérülést. 

Ha nem csak egy játékos ment át az aknán, akkor dobjuk el a templom pakli összes lapját a 
folyamatban lévő felderítések közül. 

174. BEMÉLYEDÉS A FALBAN 

Volt egy különös kéznek megfelelő nagyságú bemélyedés a falban. 

Nyomd meg a csapóajtót és dobj egy kockával: 

1,2 Tarantula. Kapsz 1 sérülést. Bármelyik játékos újra dobhat. 

3,4,5,6 Kinyitod a csapóajtót. Hajtsd végre a 101. kártyát. 

175. AKNA 

Volt egy csontváz az akna alján. 

Ha a játékosoknak van kötele, és a felderítők befizetnek összesen 2 energiát, akkor az aktív felderítő 
megnézi a csontvázat, és dob 1 kockával: 

1,2 Nem történik semmi. 

3,4 Ékszert találsz, 1 TP lapkát ér. 

5,6 Ékszert találsz 2 TP lapkát ér. 

176. TITKOS KAMRA 

Oooh!!! 

Minden felderítő kap 2 TP lapkát. Keverd össze a 20. és 24. kártyát, és húzz egyet. Egy találomra 
választott felderítő megkapja a kártyát. 

181. FÜST 

Láttuk, hogy a dzsungel egy része meggyulladt. Nagy füstoszlopok piroslottak a látóhatáron. 

Tedd a 85. kártyát a sziget mélye pakliba. 

184. SZÖKÖTT RABSZOLGA 

Megtaláltuk egy bilincs maradványait a dzsungelben. Valamilyen szökött rabszolgáé lehetett, aki  
elmenekült a hajóról... 

Tedd a 88. kártyát az eseményekhez, és a 89. kártyát a sziget mélye pakliba. 

188. A TOLVAJ 

Követtem a tolvaj lábnyomait, és sikerült elkapnom pár mérfölddel odébb. A szegény ördög rémülten  
menekült anélkül, hogy észrevenné, hogy egy szakadék felé tart. 
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Választhatsz: 

- Figyelmezteted: Az utolsó pillanatban a fickó észre veszi, merre tart, és eltűnik a dzsungel mélyén. 
Egy találomra választott felderítő kap 2 TP lapkát. 

- Üldözőbe veszed: A szegény fickó leveti magát a szikláról, és te visszaszerzed az ellopott tárgyat. 
Minden felderítő veszít 1 TP lapkát. 

189. MEDVE

 Egy medve sétálgatott a fa körül, ahol a lépes mézet találtuk. Nem tűnt boldognak, hogy meg kell  
osztania az ételét velünk. 

Ha nincs a lépes méz terve a folyamatban lévő felderítéseknél, akkor a medve fenyegetően fordul a 
felderítőcsapat felé. Dobj egy kockával: 

1 A felbőszült medve 5-ös erejű támadást mér a felderítőkre. Ha a csapat elveszti a harcot, akkor 
minden felderítő 2 sérülést kap. 

2,3,4,5,6 A medve két lábra ágaskodik, de az utolsó pillanatban valami eltereli a figyelmét. Talán a 
friss étel szaga... 

Ha a lépes méz még a folyamatban lévő felderítések közt van, akkor a medve megszerzi. Dobd el a 
lépes méz kártyát a játékból. 

190. LÉPESMÉZ 

Egy finom jutalom várakozik a fájdalmas csípések mögött. 

A felderítők választhatnak: 

- Kövekkel dobálják meg a méhkast: A felderítőket összecsipkedik a méhek. Dobj egy kockával, és a 
csapat az eredménnyel egyenlő energiát veszít. Megkapjátok a mézet, és minden felderítő kap 1 
ételjelzőt. Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a készletbe. 

- Kifüstölik a fészket: Ha van gyufád, akkor eldobhatsz 1 fajelzőt, hogy elriaszd a méheket. 
Megkapjátok a mézet, és minden felderítő kap 1 ételjelzőt. Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a 
készletbe. 

191. OLTÁR 

Találtunk egy kosarat valami oltárszerűségen tele gyümölcsökkel. Ezek a finomságok kísértettek  
minket, hívogattak a távolból, hogy kóstoljuk meg őket. 

Választhatsz: 

- Veszel a gyümölcsből: A felderítők szétosztanak maguk között a felderítők számánál 1-gyel kevesebb 
(minimum 1) ételjelzőt. 

- Elveszed a gyümölcsöt és a kosarat: Minden felderítő kap 1 ételjelzőt. egyél 1 gyűjtögetett étel 
lapkát a raktárba. Tedd a 39. kártyát a sziget mélye pakliba. 



Minden egység elvett étel után a felderítők dobnak: 

1,2 Az étel romlott, dobd el. 

3,4,5,6 Az étel még mindig ehető. 

213. ÁLLÍTSUK MEG A TOLVAJT! 

Ahogy áthaladtunk a dzsungelen, a készleteink kezdtek eltünedezni. 

Ha a felderítők hoztak magukkal ételt, akkor a majom ellop 1 ételjelzőt egy találomra választott 
felderítőtől. Ha követni akarod a mojmot, dobj egy kockával: 

1,2 egy találomra választott felderítő megbotlik, és kap 1 sérülést. 

3,4, A majom elmenekül. 

5,6 Sikerül elijesztened. Ossz szét a csapatban 2 étel jelzőt, és minden felderítő kap 1 TP lapkát. 

Ezután tedd a 44. kártyát a sziget mélye pakliba. 

214. FIATAL BENNSZÜLÖTTEK 

Váratlanul fiatal bennszülöttek csoportjába futottunk, akik fúvócsövekkel madarakra vadásztak.  
Amikor a lépteink elriasztották a zsákmányukat, akkor a fiatal férfi bátorító mozdulatokkal felelve  
nekünk elhagyta a helyszínt. 

A felderítők: 

- Kapcsolatot teremtenek velük: Még ha remegő lábakkal is, de megpróbálsz barátságos lenni, hogy 
üzletet köss velük. 

Hajtsd végre a 102. kártyát. 

- Megtámadod őket: Mivel nem viselkedtek támadóan, hátha el tudod őket ijeszteni. Ha szerencséd 
van, még azt is megkaparinthatod, amit hátra hagynak. Hajtsd végre a 103. kártyát. 

217. A LEGJOBB VÉDEKEZÉS A TÁMADÁS 

Fincsi... Étel! Ez a fúvócső kifejezetten praktikus , hogy kis madarakra vadásszunk! 

A fiatal bennszülöttek ereje mindig 2-vel több, mint a játékosok száma. 

- Ha elveszted az erő dobást, dobj egy kockával: 

1,2,3 A nyilaik mérgezettek. Minden felderítő kap 1 maradandó sérülést/traumát. 

4,5,6 Minden felderítő kap 1 sérülést. 

- Ha megnyered az erő dobást: 

1,2,3 Tegyél 2 ételjelzőt a raktárba, és 1 gyűjtögetett étel lapkát a készletbe. 
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4,5,6 Tegyél 1 étel jelzőt a raktárba, és 1 gyűjtögetett étel jelzőt a készletbe. Egy találomra választott 
felderítő megkapja a 104. kártyát (fúvócső). 

Ezután tedd a 42. kártyát a sziget mélye pakliba. 

221. BÉKÁK 

Az egyik hajlat körül megláttam rengeteg gyors mozgású békát. Van rá esély, hogy elkapjuk őket? 

A játékosok által felhasznált minden energia után dobhatnak. Addig ismételik ezt a dolgot, amíg 
akarják. Ha az eredmény: 

11-20: Minden felderítő kap 1 ételjelzőt. 

21-30: Minden felderítő kap 1 ételjelzőt. Ezután tegyél 2 ételjelzőt a raktárba. 

31-40: Minden felderítő kap 1 ételjelzőt. Ezután tegyél 3 ételjelzőt a raktárba és 2 gyűjtögetett étel 
lapkát a készletbe. 

Tedd a 40. kártyát a sziget mélye pakliba. 

3. csoport SZIGET MÉLYE (PIROS) 

93. EZ NEM AZ ÚT 

Néha egy szikla vagy egy örvénylő folyó kényszerített minket nagy kitérőre. 

Minden felderítő veszt 1 energiát, és visszalép 1 mezőt a kockájával a felderítő sávon. 

94. EMLÉKSZEM AZ ÚTRA 

Amikor felderítő útra megyünk mindig az a hátborzongató fa, azzal az emberi arccal fogad minket. 

Tartsd meg ezt a kártyát. 

Eldobhatod egy visszatérés dobás előtt, azért, hogy 2-t hozzáadhass az eredményhez. 

95. TÁMADÁS ALATT! 

A sziget bennszülöttei nyílzáporral üdvözöltek minket. 

A bokrokból nyílzápor zúdul! 

Minden felderítő dob egy kockával: 

1,2 2 sérülés. 

3,4 1 sérülés. 

5,6 -1 energia. 

96. EGY VESZÉLYES UGRÁS 

Nem volt más út. A kérdés az volt, hogy ugrunk vagy visszamegyünk. 



Játéksorrendben minden felderítő eldönti, hogy akar-e ugrani. 

- Azok a felderítők, akik nem akarnak ugrani 1 mezőt visszalépnek a felderítés kockájukkal. 

- Azok a felderítők, akik ugranak, dobnak egy kockával. 4 vagy nagyobb eredménynél sikerül az ugrás, 
1 mezőt előre lépnek a felderítés sávon, és közülük mindenki kap 1 TP lapkát. 

4-nél kisebb értéknél kapnak 2 sérülést. 

97. VÍZESÉS 

Gyönyörű vidék volt, kristálytiszta frissítő vízzel. 

Minden felderítő visszanyer 1 energiát. 

98. AMIKOR LESZÁLL AZ ÉJ 

A dzsungel mélyén minden hely fekete volt. A nagymacskák voltak az egyetlen teremtmények, melyek  
könnyen mozogtak a teljes sötétségben. 

A felderítőknek azonnal vissza kell térniük a táborhelyre. Ha elhibázzák az első dobásukat, 
automatikusan eltévednek. 

99. EGY UTOLSÓ ERŐFESZÍTÉS 

Néha reménytelen volt a helyzet. Mindent bele kell adnom, amit csak tudok... 

Tartsd meg ezt a kártyát. 

Bármikor eldobhatod, hogy kapj 1 energiát. 

100. LÁTOM HEGYCSÚCSOT 

Kétségbeejtő utazásom célja karnyújtásnyira volt. 

Minden felderítő visszanyer 1 energiát. 

101. NINCS KÖVETNIVALÓ ÖSVÉNY 

A lábam belegabalyodott az indákba és a bokrokba. Engedtem a dzsungel párájának és a fojtogató  
hőségnek. 

Minden felfedező dönt, hogy: 

- Veszít 2 energiát. 

- Kap 1 sérülést. 

102. PIRANJÁK 

Egy zöldes vizű folyóhoz értünk, hol néhány vad. kinézetű hal úszkált. 

A felderítők eldöntik, hogy mit akarnak tenni: 
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- Átgázolnak a folyón: minden felderítő előre lép 1 mezőt a felderítés sávon, és dob 1 kockával: 

1 1 sérülés. 

2,3 Veszt 2 energiát. 

4,5 Veszt 1 energiát. 

- Kikerülik: Minden felderítő veszt 1 energiát. 

110. CSÚNYA TRÉFA 

Néha az volt a gond a túléléssel, hogy ő vagy én. 

Tartsd meg ezt a kártyát. 

Bármikor eldobhatod, ha energiát vesztenél egy felderítésnél. Helyette egy általad választott másik 
felderítő veszti el azt az energiát, és kap 1 TP lapkát. 

Tedd az 52. kártyát a táborhelyre, amikor a Csúnya Tréfát eldobod. 

115. CUNAMI 

Egy  hatalmas hullám borította be pár pillanatra a szigetet. 

A hullám a táborhelyen végigsöprő földrengés miatt alakult ki. 

A tűz kialudt, a menedék 1 szinttel alacsonyabb lett, elvesztettétek a raktárban lévő az étel (lapkák és 
jelzők), és a fa felét (lefelé kerekítve). 

Vedd ki a kecske lapkát és a kecske kártyát a játékból, ha játékban volt. 

123. JAGUÁR 

A szigeten számos módja volt a halálnak, de mind közül a leggyorsabb a dzsungelben tanyázó jaguár  
halálos mancsai közötti volt. 

Megtámad egy jaguár! 

A jaguár ereje 5 pont. 

Add az erőd az első dobáshoz, és a felderítő csapat erejét a második dobásoz. 

Amikor a jaguár győz, mindig vesztesz 1 energiát. 

Addig ismételd a dobásokat, amíg a csapat győz, vagy te kapsz 2 sérülést. 

125. JAGUÁR 

A szigeten számos módja volt a halálnak, de mind közül a leggyorsabb a dzsungelben tanyázó jaguár  
halálos mancsai közötti volt. 

Megtámad egy jaguár! 



A jaguár ereje 6 pont. 

Add az erőd az első dobáshoz, és a felderítő csapat erejét a második dobásoz. 

Amikor a jaguár győz, mindig vesztesz 2 energiát. 

Addig ismételd a dobásokat, amíg a csapat győz, vagy te kapsz 2 sérülést. 

132. KANNIBÁL SZERTARTÁS 

Véletlenül megláttuk a bennszülötteket, amint szörnyű szertartásukat tartják. 

A felderítők: 

- Elkerülik a helyszínt: Ennek érdekében, 1 felderítőnek el kell dobnia 3 TP lapkát vagy különben be 
kell tenni a 78. kártyát az eseményekhez. 

- Követik a bennszülötteket, és megtalálják a falujukat: Dobd el ezt a kártyát, és tedd a 35. lapot a 
sziget mélye pakli legfelső részébe. 

- Megtámadják őket: A bennszülöttek ereje  7 pont. Ha a felderítők győznek, mindegyikük kap 1 TP 
lapkát. Ha vesztenek, hajtsátok végre meg a 70. kártyát. 

134. KANNIBÁL FALU 

Találtam egy barbár falvat, a település kifejezetten hátborzongató volt, és visszataszító szagot  
árasztott. Azonban a kerítés túloldalán látszott egy ösvény, mely egyenesen a hegycsúcsra vezetett. 

A felderítőknek észrevétlenül kell átjutniuk a falun. Dobj egy kockával, és a felderítők által eldobott 
minden TP lapkáért adj hozzá egy plusz pontot. 6 vagy nagyobb eredménynél minden felderítő kap 1 
TP lapkát, és 1 mezőt előre lép a felderítés sávon. Máskülönben a csapat fogságba esik, és 
megkínozzák őket, hajtsd végre a 70. kártyát. 

138. VADDISZNÓ 

Ezek a vaddisznók elkapnának minket meglepve a dzsungel közepén. Sebességükből és méretükből  
kifolyólag szörnyű ellenségek voltak. 

Egy vadkan fut feléd! 

Megpróbálod kicselezni. Dobj egy kockával, ha 3-at vagy többet dobsz, sikerül. A következő 
felderítőnek is ezt kell tennie. Ha valamelyik felderítő elhibázza a dobást, akkor szerez 1 sérülést, veszt 
2 energiát és kap, és kap 1 TP lapkát. 

139. DÜHÖDT VADKAN 

Ezek a vaddisznók elkapnának minket meglepve a dzsungel közepén. Sebességükből és méretükből  
kifolyólag szörnyű ellenségek voltak. Ha véletlen felingerlik őket, letarolnak mindent. 

Egy vadkan fut feléd! 
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Kapsz 1 sérülést, és vesztesz 1 energiát. A többi felderítő dob egy kockával, és ha 4-et vagy többet 
dobnak, akkor sikerül kicselezniük a vadkant. Máskülönben a vadkan ellenük támad. Kapnak 1 
sérülést, és vesztenek 1 energiát. 

151. MEREDEK SZIKLAFAL 

Egy hatalmas kőszikla zárja el az utunkat. 

Minden egyes felderítő: 

- Átmászik: Akik átmásznak eldöntik ki megy először. Ez a játékos dob egy kockával, és ha az eredmény 
kisebb vagy egyenlő az elhasznált energiával, akkor felmászik a tetejére, és kap 1 TP lapkát. Minden 
dobás energia költségét kifizetve annyiszor ismétli a dobást, ahányszor szeretné. 

A csapat többi tagja is ezt csinálja, de ha egy játékos már elérte a tetejét, és van kötél a raktárban, 
akkor 4-et kivonnak a dobásból. Minden játékos, aki az első után felér a tetejére, 1 TP lapkát kap. 

Minden felderítő, akinek sikerül felmászni a sziklafalon 1 mezőt előre lép a felderítő sávon. 

- Visszatér a táborhelyre. 

162. A LEGÉNYSÉG EGYIK TAGJÁNAK TÁBORHELYE 

Egy épület romjait találtuk meg, mely a legénység nemrég elhunyt tagjáé lehetett. 

A felderítőknek befizetnek összesen 3 energiát, hogy átkutassák a romokat a hajóról származó 
eszközöket keresve. 

Találomra válasszátok ki, hogy melyik felderítő kapja meg az első maradványt a pakliból. Ha már nincs 
kártya a pakliban, akkor kap egy találomra választott tárgyat az eldobottak közül. 

164. A TITKOS HELY 

A sziget egy régi lakójától származó rozsdás eszközöket találtunk a falon lévő repedésben. 

Találtok 2 használhatatlan rozsdás pisztolyt, és egy kis doboz lőport. 

Ha a játékosoknak van legalább egy lőfegyverük, dobjunk egy kockával, és osszunk szét az 
eredménynek megfelelő mennyiségű lőszert köztük. 

179. VULKÁN 

Tűzeső és hamuval borított ég. Forróbb volt, mint maga a Pokol. 

Meggyullad a tábortűz. Ebben a fordulóban senki nem érheti el a hegycsúcsot felderítéssel,és nem 
derítheti fel a sziget mélyét. Vegyük ki a raktárban lévő fa felét (lefelé kerekítve), és ha még nem 
készült el vegyünk le 4 fehér kockát a felírat a homokban lapról. 

182. KÖRBEVESZ A TŰZ 

Ráeszméltünk, hogy a tűz éppen kezdett körbe venni minket. A hőség fullasztó volt. 



A felderítők: 

- Várnak a folyóban, nádszáron keresztül lélegezve. egy kockával: 

1,2 Tüzet fog a hajatok, és mindenki kap 2 sérülést. 

- Kerülőt tesztek: Minden felderítő 1 mezőt visszalép a felderítő jelzőjével, veszít 2 energiát, és dob 
egy kockával: 

1,2,3 A tűz nagyobb, mint amire számítottá, vesztesz 1 még 1 energiát. 

4,5,6 Kikerülöd a tüzet. 

187. ÖSSZECSAPÁS 

Rabszolgákba futottunk. Hárman voltak, látszott milyen alultápláltak. 

Minden felderítő adhat 1 saját ételjelzőt cserébe 1 TP lapkáért. 

Ha egyáltalán nem adtok étel jelzőt, akkor a rabszolgák megtámadnak titeket, erejük 4. Ha elvesztitek 
a csatát, akkor a rabszolgák elveszik a felderítők összes saját étel jelzőjét. 

192. FELBŐSZÜLT BENNSZÜLÖTTEK 

Megtámadott minket egy bennszülött csoport, felbőszültek, mert meggyaláztuk az oltáron hagyott  
ajándékukat. 

A bokrokból nyílzápor zúdul! 

A felderítőket megtámadják, a támadás ereje a felderítők száma plusz 6. Ha vesztenek, minden 
felderítő dob egy kockával: 

1,2,3 2 sérülés. 

4,5 1 sérülés. 

6 Sértetlenül megúszod. 

196. A SZÁMKIVETETTEK TÁBORHELYE 

A szél megtépázta a régi táborhely romjait. 

Egy csontváz maradványait találjátok egy fa tövében, mely megerősíti legnagyobb félelmeiteket.: 
szegény fickó nem hagyta el a szigetet, még az utolsó napjaiban sem. A romok közt találtok egy 
valamit, mely még hasznos lehet a számotokra. Add oda a 16. kártyát egy találomra választott 
felderítőnek. 

218. MÉGTÖBB FIATAL BENNSZÜLÖTT 

Kicsivel később találkoztunk a fiatal bennszülöttel, akivel üzleteltünk. Készek voltak új alkut kötni. 

Tárgyalhatsz a bennszülöttekkel. Add oda az üzlettel megszerezni kívánt tárgy TP értékét, és cseréld 
be a következő átváltó táblázat szerint: 
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2TP: 1 ételjelző a raktárba. 

3TP: 2 ételjelző a raktárba. 

4TP: A bennszülöttek mutatnak egy rövidebb utat. Minden felderítő 1 mezőt előre lép a felderítő 
jelzőjével a felderítő sávon. 

219. DÜHÖS BENNSZÜLÖTTEK 

Kicsivel később találkoztunk azzal a fiatal bennszülöttel, akit megtámadtunk. Ez alkalommal, ő volt  
kezdeményező. 

A fiatal bennszülött ereje mindig 4-gyel több a játékosok számánál. 

- Ha elveszted a erő dobást, dobj egy kockával: 

1,2,3 A nyilai mérgezettek. Minden felfedező kap 1 maradandó sérülést/traumát. 

4,5,6 Minden felderítő kap 1 sérülést. 

- Ha megnyered az erő dobást, tegyél 1 étel jelzőt a raktárba. Ha még nem találtad meg a fúvócsövet, 
akkor egy találomra választott felderítő megkapja a 104. kártyát. 

222. A TITKOS BEJÁRAT 

Egy vízesés zárta el az utat. Egy barlangot pillantottunk meg a víz mögött, de hogy juthatnánk oda? 

A felderítőknek meg kell találniuk a barlanghoz vezető utat. Minden felderítő, aki megpróbálja 
megközelíteni, dob egy kockával: 

(Ha a felderítők eldobták a kötelet, akkor két kockával dobnak, és a nagyobb eredményt választják.) 

1,2,3,4 Nem találod meg a bevezető utat. Vesztesz 2 energiát. 

5,6 Megtalálod a bevezető utat. Ha a felderítő csapat rászán 2 energiát, akkor a felderítés jelzőjével 
mindegyikük előre lép 1 mezőt a felderítő sávon. Amint megvan az út, a felderítők nem dobhatnak 
újra. 

223. A KŐ FEJ 

Egy nagy fejet formáló kő nézett ránk a szikláról. Úgy tűnt, valaki kényelmesen éldegélt odabent. 

Ha a felderítők rászánnak 1 fa jelzőt, és összesen 1 energiát, akkor készíthetnek egy nagy husángot, 
hogy elijesszék a majmot. Dobj egy kockával: 

1,2 A felderítőket megtámadja a majom, ereje 5 pont. Ha a felderítők vesztenek, kapnak 2 sérülést, 
melyet találomra kiosztanak a felderítők között. Egyébként tegyél 1 ételjelzőt a raktárba, és hajtsd 
végre a 46. kártyát. 

3,4 A majom a dolgaival együtt elmenekül. Tegyél 2 ételjelzőt a raktárba. 

5,6 Elzavarod a majmot. Most időt szakíthatsz rá, hogy átnézd a dolgait. Hajtsd végre a 46. kártyát. 



224. A REJTEKHELY 

A majom rejtekhelyén van pár különös tárgy, melyet valószínűleg a sziget területén talált. 

A játékosok számánál eggyel többször dobj a kockával (maximum 4-szer), és vesd össze az eredményt: 

7-nél kevesebb: Találsz egy banánt. tegyél 1 ételjelzőt a raktárba. 

7-11: Egy találomra választott felderítő megkapja a 47. kártyát. 

12-17: Egy találomra választott felderítő megkapja a 48. kártyát.

18-24: Egy találomra választott felderítő megkapja a 49. kártyát.

HAJÓ MARADVÁNYAI 

22. VITORLA 

Egy nagy vászonponyva, melyet a menedék javítására vagy tutaj építéshez lehet használni. 

Tegyél 1 vitorla lapkát a raktárba, és dobd el ezt a kártyát. 

23. VITORLA 

Egy nagy vászonponyva, melyet a menedék javítására vagy tutaj építéshez lehet használni. 

Tegyél 1 vitorla lapkát a raktárba, és dobd el ezt a kártyát. 

24. KONZERVEK 

Vegyél el 2 étel jelzőt, és dobd el ezt a kártyát. 

25. KONZERVEK 

Vegyél el 2 étel jelzőt, és dobd el ezt a kártyát. 

26. A HAJÓTEST RONCSAI 

Tegyél 3 fa jelzőt a raktárba, és dobd el ezt a kártyát. 

27. A HAJÓTEST RONCSAI 

Tegyél 3 fa jelzőt a raktárba, és dobd el ezt a kártyát. 

28. A HAJÓTEST RONCSAI 

Tegyél 3 fa jelzőt a raktárba, és dobd el ezt a kártyát. 

29. KÖTÉL 

Tegyél 1 kötél jelzőt a raktárba, és dobd el ezt a kártyát. 

30. KÖTÉL 
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Tegyél 1 kötél jelzőt a raktárba, és dobd el ezt a kártyát. 

31. PUSKA 

Határozd meg a lőszer mennyiségét kockadobással, és tegyél a dobás eredményének megfelelő 
mennyiségű jelzőt erre a kártyára. 

Tedd az 5. kártyát a táborhelyre. 

A fegyver erejét a dobás előtt eldobott lőszerkockák 1-gyel  1-gyel növelik. 

32. PISTOLY 

Határozd meg a lőszer mennyiségét kockadobással, és tegyél a dobás eredményének megfelelő 
mennyiségű jelzőt erre a kártyára. 

Tedd az 5. kártyát a táborhelyre. 

A fegyver erejét a dobás előtt eldobott lőszerkockák 1-gyel  1-el növelik. 

33. TAKARÓ 

Adj 2-t a pihenés dobásodhoz. 

34. IRÁNYTŰ 

Minden visszatérés a táborhelyre dobáshoz adj 1-et, bármelyik felderítésnél, amelyikben részt veszel. 

35. A KAPITÁNY NAPLÓJA 

Növeli a szigetről való menekülés esélyét. 

36. SZERSZÁMOK 

Dobd el a szerszámokat, hogy megkapd az összes, 1 fordulós építkezéshez szükséges energiát. Ettől 
még ki kell fizetni az építőanyagokat. 

37. HÁLÓ 

Kapsz egy plusz hal lapkát, amikor horgászol. 

Ez a jutalom nem vonható össze a horgászatbeli jártassággal. 

38. TÜKÖR 

Növeli a szigetről való menekülés esélyét. 

39. BIBLIA 

Ha senki nem veszi el ezt a kártyát, akkor minden számkivetett kap 2 sérülést, és veszt 1 energiát. Ha 
az egyik játékos elveszi, akkor tegyük a 4. kártyát a táborhelyre. 

40. GYÓGYSZEREK 



Dobd el a gyógyszereket, még mielőtt valamelyik játékos pihenne, és dobna egy kockával. 

A gyógyulás a következők szerint alakul: 

1,2 2 sérülés. 

3,4 3 sérülés. 

5, 3 sérülés és 1 trauma/maradandó sérülés. 

6 Minden sérülés és 2 trauma/maradandó sérülés. 

41. TÁVCSŐ 

Növeli a szigetről való menekülés esélyét. 

42. ZSEBÓRA 

Ha te vagy a kezdő játékos, akkor kiválaszthatod valamelyik akciót a tábláról, és végrehajthatod, mint 
kezdő játékos akciót (kivéve a felderítést). 

Ezt az akciót azonnal végrehajtod. 

A zsebórát nem lehet elcserélni a többi játékossal. 

43. RUM 

Duplázd meg ennek a kártyának az értékét, ha kalózokkal tárgyalsz. 

Dobd el a rumot bármikor, hogy visszanyerd az összes lehetséges energiád. 

44. NÖVÉNYTANI TANULMÁNY  

Valahányszor visszatérsz egy küldetésről, dobhatsz egy kockával: 

1,2,3 Nem történik semmi. 

4,5 Ehető bogyókat találsz. Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a készletbe. 

6 Új fajt fedezel fel. Vegyél 1 TP lapkát. 

45. PUSKAPOROS HORDÓ 

Bármikor eldobhatod a puskaporos hordó, hogy: 

- Vegyél 6 hal lapkát, melyeket a raktárba tehetsz. 

- Az egyik játékos ereje 4-gyel nőjön. 

Ki tudja? Talán még más módon is hasznos lehet. 

46. ARANY ÉS ÉKSZEREK 

Csak akkor veszed hasznát, ha megmenekülsz, és gazdaggá tesz. 
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Tedd a 3. kártyát a táborhelyre. 

47. BOZÓTVÁGÓ 

Nem kell megfizetned a felderítés indítási vagy csatlakozási költségét. Ha vas játékosok is részt 
vesznek a felderítésben, és egyetértenek, akkor elvehetsz 1 TP lapkát, és ők cserében visszakapják a 
részvételre fordított energiát. 

48. A VAD TÖRZSEK 

Felderítés alatt figyelmen kívül hagyhatsz egy olyan kártyát, melyen szerepel a 'bennszülöttek' szó, 
amennyiben 5-öt vagy 6-ot dobsz a kockával. Ha sikeres a dobás, tedd vissza a kártyát a pakliba, 
keverd meg, és húzz egy új kártyát, valamint 1 TP lapkát. 

49. TINTA 

Annál a játékosnál van az utolsó üveg tinta, aki megszerzi ezt a kártyát. A többi játékos addig nem 
kaphat TP lapkát, amíg nem találnak más módot, hogy legyen saját tintájuk. 

Tedd a 2. kártyát a táborhelyre. 

50. ÖNGYÚJTÓ 

Automatikusan meg tudod gyújtani a tüzet. De még az akcióra szükség van hozzá. 

51. MAGOK 

Válassz, hogy: 

- Megeszed ezeket: Kapsz 3 ételjelzőt. 

- Elülteted: Tedd az 1. kártyát a táborhelyre. 

Ezután dobd el a magokat. 

147. KUTYA 

A kutyát ugyanúgy kezeljük, mint bármely más tárgyat. 

Adj 2-t a visszatérés dobáshoz. 

A kutyát etetni kell. A játékosoknak van egy plusz választási lehetőségük az étkezés fázisban, "a kutya 
etetése". Ha a kutya nem kap egy egység ételt (kocka vagy jelző), akkor dobj egy kockával: 

1,2,3 A kutya elszökik, hogy ételt szerezzen. Ebben az esetben vedd ki a játékból ezt a kártyát valamint 
a kutya lapkát. 

Bármikor átfordíthatod a kutya lapkát, és kiveheted ezt a kártyát a játékból. 

160. GYERTYA 

Meg tudtuk tartani az égő lángot, különösebb erőfeszítés nélkül. Ez nagy előrelépés volt. 



Ha a viharban kialszik a tábortűz, dobj egy kockával: 

1,2 A tábortűz kialszik. 

3,4,5,6 Sikerült égve tartani a tüzet néhány szikla védelmében. 

177. A BALSZERENCSE BÁLVÁNYA 

Egy titokzatos szobrocska, mely hacsak megpillantom borzongással tölt el... 

Minden sérülés traumává/maradandó sérüléssé válik 1-es és 2-es dobásnál. 

178. A SZERENCSE BÁLVÁNYA 

Egy titokzatos szobrocska, mely értékes lehet... 

Ha 6-ost dobsz, amikor a traumát/maradandó sérülést nézed, akkor először gyógyulsz 1 sérülést. 

179. KULCS 

Egy kicsi sárgaréz kulcs. 

Most már csak meg kell találnod a hozzáillő zárat, hogy használhasd. 

209. ZÁSZLÓ 

Egy hatalmas zászló volt a ládában. Szerencsére tökéletes állapotban volt. 

Úgy használhatod a zászlót, mint a következő tárgyak egyikét: "Tükör, Távcső". /A következő tárgyak 
egyike helyett használhatod a zászlót. 

216. FÚVÓCSŐ 

Minden alkalommal, amikor a kezembe veszem a fúvócsövet, valódi bennszülöttnek érzem magam. A  
sziget már a részemmé vált! 

Minden alkalommal, amikor visszatérsz egy felderítésről, megpróbálhatsz madárra vadászni. Dobj egy 
kockával: 

1,2,3,4 Ezúttal nincs szerencséd. 

5 Megsebesíted a madarat. Újra dobhatsz egy kockával, adj 1-et az eredményhez. 

6 Jó lövés! Megölöd a madarat, és kapsz 1 ételjelzőt. 

225. EGY BÖGRE GROG 

Rum és némi ismeretlen anyag keveréke. Úgy tűnik, hogy egyszerre erősíti és gyengíti is az embert. 

Triplázd meg ennek a kártyának az értékét, ha kalózokkal tárgyalsz. 

Dobd el a kártyát bármikor, hogy visszanyerd az összes lehetséges energiád. Ezután kapsz 1 sérülést. 

226. A HÁROMFEJŰ MAJOM 
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Mindaz amit találtunk, egy torz szobrocska volt, mely nem tűnt valami hasznosnak. Ki tudja? Talán  
mindennek ellenére szerencsét hoz nekünk. 

Dobd el a háromfejű majmot, hogy megismételj egy kockadobást. 

227. HARCMŰVÉSZET 

Megtaláltuk egy titokzatos támadó harcművészet kézikönyvét. 

- Úgy harcolsz, mint egy tejtermelő. 

- Mennyire találó. Úgy harcolsz, mint egy tehén. 

228. SZAKÁLLAS PUSKA 

Egy régi ereklye, mely hibátlanul működik. 

Határozd meg a lőszer mennyiségét kockadobással, és tegyél a dobás eredményének megfelelő 
mennyiségű jelzőt erre a kártyára. 

Tedd az 5. kártyát a táborhelyre. 

Dobj el 1 lőszer kockát, hogy az erő dobáshoz 1-et hozzáadj. 

TÁBORHELY KÁRTYÁK 

52. EGY NAGY ERŐFESZÍTÉS 

Kapsz 3 plusz energiát ebben a fordulóban. De cserébe elszenvedsz 1 sérülést. 

Használd a fehér kockákat plusz pontokként, és dobd el azokat, amelyeket nem használsz fel a forduló 
végéig. 

53. TALÁN EHETŐ 

Kapsz 1 ételjelzőt. 

54. HORGÁSZAT 

Tegyél 1 hal lapkát a raktárba.  

Amikor a lapkák elfogynak erről a kártyáról, keverd meg a dobott lapkákat, és képezz új kupacot 
belőlük. 

55. EGY GYORS PILLANTÁS 

Fizess 1 energiát. Húzz 3 kártyát a tengerpart pakliból. Közülük az egyet tegyél a tengerpart pakli 
aljára, és kettőt bármilyen sorrendben a tetejére. 

56. A FELDERÍTÉS MEGTERVEZÉSE 

Ha a következő akciód felderítés indítása, akkor ne fizetsz érte energiát, és kapsz 1 TP lapkát. 



105. A KALÓZOK KINCSE 

Vehetsz 1 TP lapkát erről a kártyáról, és kicserélhetsz 1 saját TP lapkát egy ezen a kártyán lévő 
második lapkára. Dobd le a kalózok kincse kártyát, ha nem marad rajta lapka. 

111. SZÓVÁLTÁS 

Válassz egy másik számkivetettet, akivel vitába szállsz. Mindketten dobjatok egy kockával, és adjátok a 
saját erőtökhöz (az a személy, aki ezt az akciót használja kap egy plusz pontot). 

Ha van győztes, akkor ő találomra elvesz 1 TP lapkát a vesztestől. 

112. CSETEPATÉ

Megtámadsz egy másik számkivetettet! 

Válassz egy másik számkivetettet, akivel vitába szállsz. Mindketten dobjatok egy kockával, és adjátok a 
saját erőtökhöz (az a személy, aki ezt az akciót használja kap egy plusz pontot). 

A vesztes kap 1 sérülést, és veszt 1 energiát. 

A győztes találomra ellop 1 TP lapkát tőle, és kap 1 energiát. Ha a támadó a győz, és az ereje nagyobb 
3 ponttal több, mint a védekezőé, akkor okoz még neki egy plusz sérülést. 

117. A KECSKE KERESÉSE 

Hallottam, hogy a közelemben van… Itt kell lennie valahol. 

Dobj két kockával, és adj hozzá annyi energiát, amennyit rá szeretnél szánni: 

Ha 10-nél több, megtalálod a kecskét. Vedd ki ezt a kártyát a játékból, és tedd az 54. kártyát a 
táborhelyre. Tedd a kecske lapkát a raktárba. 

118. KECSKE 

Megkedveltük és elneveztük: a Lily nevet kapta. 

Megfejed a tehenet. Dobj egy kockával: 

1,2,3 Tegyél 1 ételjelzőt a raktárba. 

4,5,6 Tegyél 2 étel jelzőt a raktárba. 

Bármikor dönthetnek úgy a játékosok, hogy levágják a kecskét. Fordítsd át a kecske lapkát a raktárban 
(2 ételt ér). 

120. NYUGODJANAK BÉKÉBEN 

Megérdemelték a tisztességes temetést. 

Ez a kártya 1 fordulós építkezésnek számít. A megépítéséhez 3 energia és 3 fa jelző szükséges. Amint 
megépült, dobd el a nyugodjanak békében kártyát. 
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A forduló elején dobj egy kockával. 

Ha az eredmény kisebb vagy egyenlő a játékosok számával, akkor egy találomra választott játékos kap 
1 sérülést (tedd a nyugodjanak békében lapkát az esemény pakli tetejére emlékeztetőül. 

131. SZOMBAT 

Választasz egyet a következő akciók közül, és megkéred Szombatot, hogy hajtsa végre: 

- Hal: elvesz 3 lapkát, de valamelyik nem számozott lapka megöli Szombatot. 

- Elvesz 1 gyűjtögetett étel lapkát a készletből, és beteszi a raktárba. 

- Segít egy felderítésben ,így a visszatérés dobáshoz hozzáadhatnak 2-t. 

Mindig, amikor ezt a kártyát használod, dobj egy kockával. Ha 1, akkor Szombat megszökik, és 
visszatér a törzséhez. 

Ezután dobd el Szombatot. 

135. ELKAPTAK MINKET! 

A bennszülöttek foglyai vagytok! 

Tegyétek erre a lapra a bábuitokat. 

A foglyok minden forduló elején 2 energiát vesztenek. Az akció fázis elején, dobjatok két kockával, 
hogy meghatározzátok a szökés aktuális nehézségi szintjét. 

A foglyoknak fordulónként 1 akciójuk van. Egyenként, tehetik: 

- Passzolhatnak: Nem történik semmi. 

- Megszökhetnek: Dobj két kockával. Ha az eredmény nagyobb, mint a szökés nehézségi szintje, akkor 
megszöksz, és a forduló végén visszatérsz a táborhelyre. Máskülönben a bennszülöttek 
megbüntetnek, és kapsz 1 sérülést. 

* A foglyok az étkezés és pihenés szempontjából eltévedt felderítőknek számítanak. 

140. VETEMÉNYESKERT 

Fizess 1 energiát. 

Ha van elérhető gyűjtögetett étel lapka ezen a kártyán, akkor vegyél el róla 1 étel lapkát, és tedd a 
raktárba. 

Máskülönben vegyél el 4 gyűjtögetett étel lapkát a tábla melletti tartalékból, és tedd a 
veteményeskertre. 

141. KÉSZÍTS SAJÁT TINTÁT  

Fizess 1 energiát, és vegyél ki egy 0-nál nagyobb értékű hal lapkát a raktárból. Így a tinta és a készíts 
saját tintát kártyákat vedd ki a játékból. 



142. KAPZSISÁG

Fizess 1 energiát, és dobj két kockával. Ha az eredmény mindkét kockán ugyanaz, akkor ellopod az 
arany és ékszerek kártyát a tulajdonosától. 

Annyiszor próbálhatod, ahányszor akarod. 

143. IMÁDKOZÁS 

Könyörgünk, adj nekünk jó időt… 

Vess egy pillantást a következő esemény kártyára. Választhatsz:   

- Ott hagyod a pakli tetején. 

- Fizetsz 1 energiát: visszakevered a pakliba. 

144. VADÁSZAT 

Ha van saját lőfegyvered, akkor fizess 1 lőszert, és dobj egy kockával: 

1 Megbotlasz: Vesztesz 1 energiát, és kapsz 1 sérülést. 

2 Nincs szerencséd: Vesztesz 1 energiát, és nem szerételt. 

3 Nem találsz semmit. 

4 Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a raktárba. 

5 Tegyél 1 gyűjtögetett étel lapkát a raktárba, és kapsz 1 ételjelzőt. 

6 Tegyél 2 gyűjtögetett étel lapkát a raktárba, és kapsz 1 ételjelzőt. 

149. LÁZ 

Az egész egy jelentéktelen émelygéssel kezdődött, majd jött a hidegveríték, és a hidegrázás. Néhány  
órán belül mindannyian kidőltünk. 

Minden beteg játékosnak erre a kártyára kell tennie egyik bábuját. Ez a bábu addig nem használható, 
amíg a játékos meg nem gyógyul. 

A gyógyuláshoz a játékosnak lehetséges akcióként a pihenést kell választania. Ennek nincs más hatása, 
csak az, hogy a kártyára tett bábu meggyógyul a forduló végére. 

Ha nincs bábu ezen a kártyán, dobjuk el a kártyát. 

 153. EGY CÁPA! 

A hatalmas víz alatti ragadozó megérezte a friss vér szagát, és a part közelében cirkált. Nehéz lenne  
megölni, mint egy csapat ellenséget… 

Amikor ezt a kártyát a táborhelyre teszed, akkor vedd el a cápa lapkát, és keverd a hal lapkákhoz. 
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Ha egy játékos kihúzza a cápa lapkát, akkor kap 1 sérülést. 

Dobd el a puskaporos hordót a játékból, vagy dobj el 5 egység lőszert, hogy kikerüljön a cápa lapka a 
játékból, és betehess 1 gyűjtögetett étel lapkát a raktárba, és kaphass 1 étel jelzőt és 2 TP lapkát. 

154. A HAJÓ RONCSAI 

A tutajnak köszönhetően meg tudtuk közelíteni az értékes kincseket rejtő hajófeneket. 

Ha nem esik, a játékosok megépítették a tutajt, és befizetnek összesen 4 energiát, akkor: 

- Útra kelhetnek, és elérhetik a hajóroncsot. Vegyetek a játékosok számának megfelelő számú kártyát 
a hajó maradványai pakliból, és osszátok szét a csapatban. 

- Elhajózhattok a part mentén süllyedő maradványokat keresve. Vegyetek a játékosok számának 
megfelelő számú kártyát a hajó maradványai dobott lapok paklijából, és osszátok szét a csapatban. 

Ezután dobjátok el a hajó roncsai kártyát. 

159. ÁGYÚ 

Dobd el a puskaporos hordót, hogy úgy használhasd az ágyút, mind a következő tárgyak valamelyikét: 
„Tükör/A Kapitány naplója/ Távcső”. 

198. A VÍZALATTI BARLANG FELDERÍTÉSE 

Megölt minket a kíváncsiság. Megérte hogy az alvás értékes óráit vesztegessük kíváncsiságunk  
kielégítésére? 

A víz alatti barlangot csak akkor lehet felderíteni, ha a kezdő játékos akciót ehhez a kártyához 
használjátok, és a kezdő játékos erre áldozza a forduló első akcióját. Ha valamelyik játékos csatlakozni 
szeretne hozzá, akkor neki is erre kell felhasználnia az első akcióját. Ezután hajtsátok végre az 59. 
kártyát. 

ESEMÉNY KÁRTYÁK 

1. HULLÓCSILLAG 

Ha az idő napos vagy annál is jobb, akkor minden számkivetettnek lehet egy titkos kívánsága. A játék 
végén a győztes valóra válthatja. 

2. A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE 

A kezdő játékos választ, hogy: 

- Betesz 2 fa jelzőt a raktárba. 

- Kap 1 étel jelzőt. 

3. EGY FATÖRZS SODRÓDIK A PARTRA 

Tegyél 2 fa jelzőt a raktárba. 



4. KRISTÁLY TISZTA VÍZ 

Ha az idő napos vagy annál is jobb, akkor minden számkivetett aki horgászik, kap egy plusz hal lapkát 
a következő fordulóig. 

5. VIHAR KÖZELEG 

 Ha az idő rosszra fordul az utoljára felfedett esemény kártya miatt, akkor tedd az időjárás jelzőt a 
’viharra’.  

6. HATALMÁBA KERÍT A SZOMORÚSAG 

Ma ráeszméltek, milyen kétségbeejtő a helyzetetek. 

Minden számkivetett veszít 1 energiát, ha a csapatnak nincs Bibliája. 

7. ELVESZETT MINDEN REMÉNYÜNK! 

Dobjátok el a következő eseménykártyát anélkül, hogy megnéznétek. 

8. KIFOGYTOK A KÉSZLETEKBŐL 

Dobjatok el 2 gyűjtögetett étel lapkát. 

9. A REMÉNY SUGARA 

Ma ráeszméltek, milyen szerencsések vagytok, hogy éltek. 

Minden számkivetett kap 1 energiát. 

10. ERŐS HULLÁMVERÉS A TENGEREN 

Ebben a fordulóban a számkivetettek nem horgászhatnak. 

11. SZÉLCSEND 

Ha az idő jobbra fordult az utolsó esemény kártya hatására, akkor tedd az időjárás jelzőt a ’perzselő 
napsütésre’. 

12. EGYEDÜL AKAROK LENNI! 

A kezdő játékos búskomorságba süllyed. Nem hajt végre olyan akciót, melyet már másik számkivetett 
végrehajtott. 

Ha felderítésbe kezd, senki nem csatlakozhat hozzá. 

13. KEGYETLEN TENGER 

Vegyél ki 1 hajó maradványai kockát a játékból. 

14. ERŐS HULLÁMVERÉS A TENGEREN 

Ha az idő viharos vagy esős, akkor tedd a 6. kártyát az eseményekhez. 
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15. TŰZ! 

Ha az idő perzselő napsütés, és ég a tábortűz, akkor a menedék leég, és visszaesik az előző szintre. 
Dobj egy kockával, és elvesztitek a dobás eredményének megfelelő mennyiségű fa jelzőt. 

16. EGY SZELES NAP 

A szél néhány deszkát sodor a partra. Tegyél 1 fa jelzőt a raktárba. 

17. EGY SZELES NAP 

A szél néhány deszkát sodor a partra. Tegyél 1 fa jelzőt a raktárba. 

18. KIMERÜLÉS 

Későn kelsz. 

Ebben a fordulóban nincs kezdő játékos akció. 

19. A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE 

A kezdő játékos választ, hogy: 

- Betesz 2 fa jelzőt a raktárba. 

- Kap 1 étel jelzőt. 

20. A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE 

A kezdő játékos választ, hogy: 

- Betesz 2 fa jelzőt a raktárba. 

- Kap 1 étel jelzőt. 

21. NEM GYÓGYULÓ SEBEK 

Ebben a fordulóban a sérülések traumává/maradandó sérüléssé válnak, ha 1-et vagy 2-t dobsz. 

87. ÚJABB TÁMADÁS! 

Azon az estén megtámadott minket egy harcosokból bennszülött csoport. Előnyt kovácsoltak  
sebezhetőségünkből, hogy kiereszthessék mérgüket. 

Ha a kutya a táborhelyen van, akkor az ugatásával figyelmeztet titeket. A bennszülöttek ereje 3 plusz a 
játékosok száma. Ha nem győztök, minden játékos kap egy traumát/maradandó sérülést. 

Ha nincs kutyátok, akkor minden nem eltévedt játékos egy 4-es erejű ellenséggel néz szembe. Minden 
játékos, aki veszt a bennszülöttekkel szemben, 2 traumát/maradandó sérülést és 1 TP lapkát kap. 

Ezután hajtsátok végre a következő esemény kártyát. 

106. KALÓZOK! 



Jöttek megkeresni a kincsüket... 

Ha a játékosok eddig még nem találták meg a kalózok kincsét, akkor a kalózok elveszik ezt, és 
eltűnnek (vedd ki az 50. kártyát a játékból). 

Ha a játékosok már megtalálták a kincset, akkor: 

- Megtámadhatják a kalózokat: Hajtsátok végre a 72. kártyát. 

- Tárgyalhatnak a kalózokkal: Hajtsátok végre a 73. kártyát. 

- Elrejtőzhetnek: Vegyétek ki a következő esemény kártyát a játékból, anélkül, hogy megnéznétek, 
valamint a kalózok kincsét és a kalózokat is! 

Miután végrehajtottátok ezt a kártyát, fedjétek fel a következő eseményt. 

107. TÁMADÁS A KALÓZOK ELLEN! 

A legnagyobb esélyünk az erőszak volt. 

A kalózok ereje 10 pont, és megtámadnak minden nem eltévedt számkivetett. 

Ha a játékosok megnyerik a csatát, vegyük ki a 'Kalózok' kártyát a játékból. A támadásban résztvevő 
minden számkivetett kap 1 TP lapkát. 

Ha a kalózok nyerik meg a csatát, akkor hajtsátok végre a 73. kártyát. Ebben az esetben az kártérítés 4 
pontra emelkedik lapkánként. 

108. TÁRGYALÁS A KALÓZOKKAL 

Ez nem üzlet volt, hanem zsarolás. 

A kalózok kártérítést akartak a kincsből hiányzó minden TP lapkáért. Minden hiányzó TP lapkáért a 
játékosoknak el kell dobniuk 2 TP értékű tárgy kártyát. 

Ha a kalózok nem elégednek meg a tárgyak eldobása után a kártérítéssel, akkor minden játékos kap 1 
traumát/maradandó sérülést. 

Vegyük ki a Kalózok! és a Kalózok kincse kártyát a játékból. 

124. EGY JAGUÁR TÁMAD A TÁBORRA 

A jaguár éjjel jött, amikor a legkevésbé számítottunk rá. Csendes volt, és halálos. 

A jaguár megtámadja a tábort. 

Ha a kutya a táborhelyen van, akkor az ugatása figyelmeztet titeket. A jaguár ereje 7 pont. Ha ti 
nyertek, akkor a jaguár elmenekül, és nem történik semmi. 

Ha nincs kutyátok, vagy nem ti győztök, akkor a jaguár megöli a kecskét (ha az már a táborhelyen 
van), és egy találomra választott játékos kap 2 sérülést és 1 TP lapkát. 

133. TÁMADÁS ALATT! 
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Azon az estén megtámadott minket egy harcosokból bennszülött csoport. Előnyt kovácsoltak  
sebezhetőségünkből, hogy kiereszthessék mérgüket. 

Ha a kutya a táborhelyen van, akkor az ugatásával figyelmeztet titeket. A bennszülöttek ereje 3 plusz a 
játékosok száma. Ha nem győztök, akkor hajtsátok végre a 70. kártyát, minden nem eltévedt 
játékosnál. 

Ha nincs kutyátok, akkor minden nem eltévedt játékos egy 4-es erejű ellenséggel néz szembe. Minden 
játékos, aki veszt a bennszülöttekkel szemben, végre hajtja a 70. kártyát, és kap 2 TP lapkát. 

Ezután hajtsátok végre a következő esemény kártyát. 

146. KUTYA A TÁBORBAN 

Egy magányos kutya kóborolt a táborhely körül. Talán most jött el az ideje, hogy csatlakozzon  
hozzánk. 

Választhatsz: 

- Nem törődsz a kutyával. 

- Megnyugtatod a kutyát: Dobj egy kockával. Ha az eredmény 3 vagy kevesebb, akkor a kutya 
megharap: vesztesz 2 energiát. Máskülönben vedd ez a 77. kártyát, és tedd a kutya lapkát a raktárba. 

- Megeteted a kutyát: Ha elköltesz 1 étel jelzőt, vedd el a 77. kártyát, és tedd a kutya lapkát a 
raktárba. 

Vedd ki ezt a kártyát a játékból, és oldd meg a hajtsd végre a következő eseményt. 

186. LOPÁS 

Minden nyugodt volt, vagy csak mi hittük ezt. 

Tedd a 90. kártyát a folyamatban lévő felfedezésekhez, és tedd mellé egy találomra választott 
játékoshoz tartozó találomra választott tárgyat. 

210. VALAMI PARTRA SODRÓDOTT 

Kezdve a kezdő játékossal, és az óramutató járása szerint haladva, minden számkivetett felajánl 
valamennyi TP lapkát. Ha egy játékos licitálni akar, akkor a legnagyobb TP lapka tétnél magasabb 
számot kell mondania. 

A legmagasabb tétet tevő játékos elvehet egy találomra választott kártyát a hajó maradványa pakliból. 

Ezután oldjátok meg a következő esemény kártyát. 

211. CSILLOGÓ TENGER 

Egy kékesen foszforeszkáló halvány sugár világította meg a vizet. Mi lehet ez - egy holt lélek tért  
vissza, hogy levadásszon minket? 

A nap még nem kelt fel, de a halak csoportját látod kirajzolódni a foszforeszkáló vízben. 



Ha a játékosok befizetnek összesen 2 energiát, akkor betehetnek egy hal lapkát a készletbe. 

Ezután dobjátok el ezt a kártyát, és hajtsátok végre a következő eseményt. 

SZÁMKIVETETT KÁRTYÁT 

57. ALEXANDER SELKIRK 

Edzett 

Van egy plusz energiád. 

58. DANIEL DEFOE  

Halász 

Bármikor, ha horgászol, kapsz egy plusz hal lapkát. 

Ez a bónusz nem vonható össze a "Háló" jutalmával. 

59. PHILIP ASHTON 

Amatőr vadász 

Minden olyan felderítés visszatérés dobásához adj 1-et, melyben részt veszel. 

60. JUANA MARIA NICOLAS 

 Konyhaművészet 

Tegyél vissza annyi gyűjtögetett étel lapkát, amennyi étel jelző az étkezés fázis elején volt. 

61. CHARLES BERNARD 

Elsősegély 

Dobj egy kockával a trauma/maradandó sérül ellenőrzése előtt. Ha 5, 6, vegyél le valamelyik 
játékosról 1 traumát/maradandó sérülést. Ezután eldobhatsz 2 TP lapkát, hogy levegyél 1 
traumát/maradandó sérülést valamelyik játékosról. 

62. MARGUERITE LA ROCQUE 

 Szerencsés 

1 találomra választott TP lapka eldobásával 1-et hozzáadhatsz bármelyik dobáshoz. Ez a képesség nem 
használható újradobásnál. 

63. VASA SULTANA 

Edzett 

Van egy plusz energiád. 

236. ANN ALEXANDER 
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Halász 

Bármikor, ha horgászol, kapsz egy plusz hal lapkát. 

Ez a bónusz nem vonható össze a "Háló" jutalmával. 

237. JOHANNA WAGNER 

Amatőr vadász 

Minden olyan felderítés visszatérés dobásához adj 1-et, melyben részt veszel. 

238. BEN GUNN 

Konyhaművészet 

Tegyél vissza annyi gyűjtögetett étel lapkát, amennyi étel jelző az étkezés fázis elején volt. 

239. MARY ROSE RHONE 

Elsősegély 

Dobj egy kockával a trauma/maradandó sérül ellenőrzése előtt. Ha 5, 6, vegyél le valamelyik 
játékosról 1 traumát/maradandó sérülést. Ezután eldobhatsz 2 TP lapkát, hogy levegyél 1 
traumát/maradandó sérülést valamelyik játékosról. 

240. JEAN-FRANCOIS DE LA ROCQUE 

Szerencsés 

1 találomra választott TP lapka eldobásával 1-et hozzáadhatsz bármelyik dobáshoz. Ez a képesség nem 
használható újradobásnál. 


