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A játékot tervezte: Chad Jensen

i.e. 90.000 - A hatalmas jégkorszak a nyakunkon, a fajok kö-
zött globális harc folyik a fennmaradásért.

A Dominant Species (Domináns Fajok) egy olyan játék ami
szórakoztató módon mutatja be ennek az !si történelemnek
egy kis szeletét : a jégkorszak súlyos hatását, és az él!lények
alkalmazkodását a lassan változó földi élethez.

Minden játékos választ egy állatfajt a hat közül (eml!sök, 
hüll!k, madarak, kétélt!ek, pókok és rovarok). A játék elején
többé-kevésbé egyensúly van közöttük. De ez nem lesz mindig 
így: lássuk ki a legalkalmasabb a túlélésre.

Az akció bábuk ravasz elhelyezésével a játékosok arra törek-
szenek, hogy minnél több terepkártyán dominánsá váljanak, 
annak érdekében, hogy megszerezzék a hatáskártyákat. 
A játékosok a választott fajuk elterjesztésével gy!zelmi pon-
tokat szereznek. A játékosok törekvéseit támogatják a soka-
sodás (speciation), a vándorlás (migration) és az alkal-
mazkodás (adaptation) akciók.

Mindez könyörtelenül vezet a végjátékhoz – a jégkorszak 
utolsó el!retöréséhez – amikor is az a játékos aki a legtöbb 
gy!zelmi pontot halmozta fel, elnyeri a Dominant Species 
dics! koronáját.

De ez nem tart soká és egy más valami válik uralkodóvá, 
hiszen közeledik a szörny" hideg ...
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A játék tartalma
A játék áttekintése
Szószedet
El!készületek
A Föld
Elemek

Húzózsák
Elemek párosítása
Veszélyeztetett fajok
Dominancia

Fajok
Génkészlet

Gy!zelmi pont számolás
Akciótábla
A játék lépései
Tervezési fázis
Végrehajtási fázis

Kezdeményezés
Alkalmazkodás
Visszafejl!dés
B!ség
Pusztaság
Kimerülés
Eljegesedés
Sokasodás
Felfedezés
Vándorlás
Versengés
Dominancia

Szabályok 2 és 3 játékos esetére
Módosított kezdés (véletlen Föld beállítás) 
A kártyák

Visszaállítási fázis

A játék vége

Túlél! kártya
Dominancia kártyák

Kihalás
Túlélés
Újravetés

Szabálykönyv

6 fajtábla
Játéktábla

27 kártya - 1 túlél! kártya és 26 dominancia kártya
31 nagy és 12 kis hatszög lapka a Föld készítéséhez
330 kis fakocka a fajok egyedeinek jelölésére
60 fahenger az akciók jelöléséhez (AP)
60 fakúp a dominancia jelöléséhez
120 kör korong a Föld forrásainak, az “elemeknek” a 
jelöléséhez
6 négyzet lapka, az egyes fajok jelével, a “kezdeményezés”
sorrend jelölésére a “Tervezési fázis” során
Egy vászon húzózsák

A játékban számos ehhez hasonló megjegyzés található. Ezek 
példákat, értelmezést, útmutatást, szerz!i jegyzetet és egyéb 
tanácsot tartalmaz, melyek segítik a könnyebb megértést.

A nagy hatszöglet" lapkákat arra használjuk a játék során, hogy 
b!vítsük a Földet, ami akár így is kinézhetett ezer évszázaddal ez-
el!tt. A kisebb tundra mez!ket a nagyobb mez!kre fogjuk helyez-
ni – tundrává változtatva azokat – a jégkorszak hatását jelezve.

A fahengerek, az akció bábuk (“AP”) irányítják a játékot. Minden 
AP azt jelzi, hogy egy játékos elvégezheti a jelölt akciót, módosu-
lást, környezeti változást, a vándorlást, eljegesedést. Miután vala-
ki egy akció bábút elhelyez - a tervezési fázis alatt - az akciótáblán, 
biztosítja számára a lehet!ségét az akció elvégzésére a végrahaj-
tási fázis során.

Általában a játékosok megpróbálják növelni a saját fajuk túlélését, 
mialatt egyidej"leg megpróbálják akadályozni az ellenfeleiket – és 
mindeközben remélhet!leg gy"jtenek értékes gy!zelmi pontokat 
(VP) is. A különféle kártyák segítenek ebben az er!feszítésben, egy-
szerhasználatos képességeket adnak a játékosoknak vagy alkalmat  
újabb VP-k szerzésére.

A játék folyamán a faj egyedei (kis fakockák) szaporodnak, vándorol-
nak és elpusztulnak a játék “Föld” mez!ir!l. Az elem korongok elhelye-
zésre, illetve levételre kerülnek a fajtáblákról és a Földr!l.

Amikor a játék véget ér, a játékosok még értékelik az akkori hely-
zetüket az összes mez!n – az a játékos nyeri a játékot akinek a faja 
a legtöbb  VP-vel rendelkezik.
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Akció bábuk (AP) - A játékosok ezek használatával
jelzik azokat az akciókat, amiket végra akarnak haj-
tani.

Fajok (Animal) - Eml!s, hüll!, madár, kétélt", pók és rovar. A játék-
ban minden játékos egy fajt  képvisel a hat közül. A faj egyedeit 
a kis fakockák képviselik, egy választott színb!l. Minden fajnak van 
egy fajtáblája (animal display) és egy kezdeményezésjelz!je a faj
képével.

Bónusz gy!zelmi 
pontok - Számos
akció és kártya ha-
tásával szerezhet
a játékos “ Bónusz
gy!zelmi pontot”. A bónusz pont számítási tábla (Bonus Points Tab-
le) a játéktábla bal alsó sarkában található. A fels! sorban az akció 
vagy a kártyahatás eredményét találjuk - például, hány tundra me-
z!t birtokol a faj a Túlélés akció során (ld. 20. oldal) - míg az alsó 
sorban az így szerezhet! gy!zelmi pontszámot (VP) látjuk. 

Dominancia kártyák - A 26 kártyából álló
pakliból az választhat, aki egy mez! értéke-
lésekor megszerzi a dominanciát. A domi-
nancia kártyák hatása egyszeri. Az egyik 
kártya - a “Jégkorszak (Ice Age)” - a játék vé-
gét jelenti. A “Túlél! (Survival)” kártya nem 
dominancia kártya, külön szabály vonatko-
zik rá (ld. 20. oldal)

Domináns / Dominancia - Minden mez!n, ahol lega-
lább egy faj egy egyede található (kis fakocka) azon a 
mez!n amelyik faj a legtöbb párosított elemmel rendel-
kezik az a domináns. 

Föld - A hatszöglet" lapkák összessége a Föld. A játékosok ezekre 
helyezik el az elemeket, fajaik egyedeit, a dominancia jelz!ket.

Elemek - F", hernyó,
hús, mag, nap és víz.
Ezek a kör alakú jel-
z!k (korongok) jelké-
pezik az állatok szá-
 mára nélkülözhetetlen er!forrásokat. Az elemeket a fajtáblák bal fel-
s! részére kell elhelyezni, jelezve ezzel az adott faj “szükségleteit”, il-
letve a Földön (a hatszögek sarkaiban), ahol az adott elem “jelenlé-
tét”, rendelkezésre állását jelezzük. A Földön a mez!k sarkában lév!
elem mindig legfeljebb három mez!höz tartozik egyid!ben.

Veszélyeztetettség - Egy faj veszélyeztetetté válik, ha egy mez!n 
ahol egyedei találhatók, nincs meg a számára szükséges elemek 
közül egyik sem (vagy ha a mez!n nincs semmilyen elem). 

Tápláléklánc - A dominancia akció és egyéb
esetekben használjuk a döntetlen helyzet el-
döntésére. A tápláléklánc felülr!l lefelé - azaz
a jobb felöl a rosszabb felé:

Eml!s
Hüll!
Madár
Kétélt"
Pók
Rovar

Kezdeményezés jelz!k - Ez a hat kis lapka
a fajok képével a Tervezési fázisban a kez-
deményezés sorrendjét jelöli. 

Párosítás - Az “A” elem száma a játékos fajtábláján szorozva az “A”
elem számával az adott Föld mez!n. Ehhez hozzáadva a “B” elem 
hasonló szorzatát, majd a “C” elemét, és így tovább minden elemre
elvégezzük és összegezzük.

Lásd a 7. oldal ábráját.

Fajok - Minden kis fakocka az adott faj egy-egy egyedét 
szimbolizálja a Földön. Egy fajhoz egy szín tartozik.

Terep - Tundra, hegy, sivatag, erd!, dzsungel, szavanna, mocsár 
és tenger. A Föld minden eleme e terep típusok egyik lehet.

Mez! lapka - A nagy és kis hatszögle-
t" lapok a Föld egy-egy eleme. Ezeket
használva épül a játék terepét adó 
Föld. 

Gy!zelmi pontok (VP) - Ezt gy"jtik a
játékosok a játékban. A legtöbb VP-t
elér! faj nyeri a játékot
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Helyezzük el a játék táblát az asztal közepén.

Minden játékos választ egy állatfajt. Minden játékos meg-
kapja a választott állat fajtábláját. A fajokat ki lehet sorso-
lással is választani. 

2 vagy 3 játékos esetére a 17. oldalon egy alternatív leírást
találsz.

A kezdeményezés jelz!ket a tápláléklánc szerinti sorrend-
del ellentétesen - azaz els! a rovar, utána a pók, a kétélt", 
és így tovább - elhelyezik a játékosok az akció tábla Kezde-
ményezés (Initiative) mez!jén.

Ha kevesebb játékos van, mint hat, akkor a jobb oldali he-
lyek üresen maradnak.

A nem használt fajtáblákat a kezdeményezés jelz!kkel
együtt tegyük vissza a dobozba, ezekre nem lesz szükség.

Helyezzünk el mind a hét nagy mez! lapkából (a tundrát ki-
véve) egyet-egyet a tábla közepén. Tegyünk egy tundra lap-
kát a középen lév! tengerre.

A megmaradt 11 tundra lapkát tegyük színével felfelé az “El-
jegesedés lapkák (Glaciation Tiles)” feliratú helyre a táblán.

A megmaradt 24 terep lapkát megkeverve és színével lefelé 
három nyolcas kupacot képezve tegyük a “Felfedezés lapkák
(Wanderlust Tiles)” feliratú helyre a táblán. Fordítsuk fel mind-
három kupac fels! lapját.

Tegyük a tábla mellé a Túlélés (Survival) kártyát.

Vegyük ki a Jégkorszak (Ice Age) kártyát a Dominancia kár-
tyák közül. Keverjük meg a maradék 25 Dominancia kártyát.
Tegyük a Jégkorszak (Ice Age) kártyát színnel lefelé az asztal-
ra, és tegyük a tetejére a megkevert Dominancia kártyákat, 
így képezve egy húzópaklit.

Húzzuk fel a fels! öt kártyát és tegyük le !ket színnel felfelé a
“Rendelkezésre álló Dominancia kártyák (Available Dominan-
ce Cards” feliratú helyre a táblán.

Vegyünk el mind a hat elemb!l kett!t és helyezzük el !ket a 
táblán a jelölt helyre.

Az elem korongokat a Föld lapkák metszéspontjaiba tegyük.

A maradék elem korongokat tegyük a húzózsákba.
 

Húzzunk ki a zsákból négy elemet és tegyük !ket az “Alkalmaz-
kodás (Adaptation)” részre az akció táblán a levél szimbólum-
mal jelölt helyekre. 
Húzzunk további négy elemet és ezeket a “B!ség (Abundance)”
részre tegyük, majd négyet a “Felfedezés (Wanderlust)” rész-
hez is.

A fából készült részekb!l minden játékos választ egy színt, 
ezek szimbolizálják a játék során az ! faját. Minden játékos 
elvesz tíz kúpot (ezek jelölik a diminanciát), továbbá a játéko-
sokszáma szerint az alábbi számú hengert (ezek lesznek az 
akció bábuk - AP-k) és fakockát (a fajok egyedeinek jelölésére):

6 játékos - 3 henger és 35 fakocka
5 játékos - 4 henger és 40 fakocka
4 játékos - 5 henger és 45 fakocka
3 játékos - 6 henger és 50 fakocka
2 játékos - 7 henger és 55 fakocka

A maradék hengert és kockát tegyük vissza a dobozba.

Minden játékos tegye egy fakockáját a “0” mez!re, ez jelzi
a gy!zelmi pontjait.

Minden játékos a fakockáiból (egyedjelz!k, vagy génkészlet)
tegyen az alábbiak szerint a Föld lapkákra:  

Rovar - 2 a szavannán, 1-1 a mocsáron és a sivatagon
Pók - 2 a dzsungelen, 1-1 az erd!n és a mocsáron
Kétélt! - 2 a mocsáron, 1-1 a dzsungelen és a szavannán
Madár - 2 az erd!n, 1-1 a hegyen és a dzsungelen
Hüll" - 2 a sivatagon, 1-1 a szavannán és a hegyen
Eml"s - 2 a hegyen, 1-1 a sivatagon és az erd!n

Kevesebb mint hat játékos esetén, a nem szerepl! fajokat 
ne helyezzük el. Kezdéskor minden faj azon a lapkán domi-
náns ahova két kockát helyezett el.

A játék az els! kör Tervezési fázisával kezd!dik. A játékot a 
Kezdeményezés (Initiative) részen elöl lév! játékos kezdi.

4 oldal
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,�^{^WkOA kis és nagy hatszöglet! lapkákból készül a “Föld” - itt történ-
nek a játék meghatározó eseményei.

Az állatfajták egyedeit itt helyezzük el a génkészletb"l. Ha bár-
milyen okból lekerül egy egyed (kis fakocka) a tábláról, az Eljege-
sedés (Glaciaton - lásd 13. oldal) akció kivételével, akkor az vissza-
kerül a dobozba - és NEM a génkészletbe.

Az elemeket mindig a hatszögek sarkaiba tesszük, illetve a faj-
táblákra, az akciótáblára vagy a húzózsákba.

A gúla-alakú dominancia jelz"k is a földlapkákra kerülnek, ha
az adott faj ott dominál.

Új (nagy) tenger, mocsár, szavanna, dzsungel, erd", sivatag vagy
hegy lapka helyezhet" el a már meglév" Föld széléhez csatlakoz-
tatva, amikor a játékos a Felfedezés (Wanderlust) akciót választ-
ja. Az új lapkát a három halom tetejér"l a felfordított lapok közül
vehetjük el.

Új (kis) tundra lapka helyezhet" el a tundra lapkák halmából 
egy már meglév" (nagy) lapka tetejére, amikor a játékos az Elje-
gesedés (Glaciation) akciót választja. Az így elhelyezett tundra
lapkák a játék végéig a helyükön maradnak.

Ha két lapka egy éle közös, akkor azokat “szomszédosnak” tekint-
jük.

Annak ellenére, hogy a tundra lap némileg kisebb mint a nagy 
lap, amire tesszük - és következésképp #zikailag nem érintkezik 
a hat körülötte lév" lapkával - mégis szomszédosnak tekintjük 
az általa letakart lapka szomszédjaival. 

Példa az elemek párosítására: A jobb oldali ábrán a rovar domináns
a sivatag lapkán annak ellenére, hogy kevesebb egyede van mint a
kétélt!nek: a dominancia a min"ségen és nem a mennyiségen alapul.

A rovarnak 3 eleme passzol (1 f! + 1 f! + 1 hernyó + 0 víz), míg a kétél-
t!nek kett" (1 hernyó + 1 hernyó + 0 hús + 0 víz háromszor).

A h!ll"nek éppen csak két nap eleme van, de ha egyik egyedét átköl-
tözteti a szavannáról a sivatagra, azonnal megszerzi a dominanciát a
rovartól, mert összesen 6 párosított eleme van (2 nap x 3).

Vegyük észre, hogy a kétélt! domináns lehetne a három víz elemével, 
ha átköltözne a szavannára.

Azt is vegyük észre, hogy a hüll" veszélyeztetetté válik a szavannán,
ha a két lapkán lév" közös nap elem onnan lekerül.

Ezek a korongok jelölik a hat
elemet a Dominant Species
játékban: f!, hernyó, hús, mag, 
nap és víz. 
A Földön elhelyezett elemek jel-
képezik a “forrást”, a fajlapkákon
lév"k pedig a “szükségletet”. 
Mindezek együtt gondoskodnak 
az állatok elempárosításáról a
Föld minden lapkáján.

Az elemek lehetnek a fajtáblákon, az akciótáblán, a Föld lapkáin vagy 
a húzózsákban. Bármikor ha egy új elemre van szükség, akkor azt min-
dig a húzózsákból vesszük ki. Viszont, bármikor ha egy elemet leve-
szünk a tábláról, vagy a fajtábláról akkor az visszakerül a zsákba, és 
kés"bb újra ki lehet húzni.

6 oldal
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Vannak olyan hatások, amikor a játékosnak meg kell határoz-
nia az elemek párjait. Egy faj elemeinek párosításához az aláb-
biak szerint járj el:

számold meg, hogy a fajtábla els! eleme hányszor szerepel az
adott Föld lapka körül

majd számold meg a második elem el!fordulási számát

majd a harmadikat, negyediket, ötödiket, hatodikat, és végül
összegezd az eredményt.

Lásd az ábrát az oldal alján.

Bármely faj, mely el!fordul az adott lapkán és az adott faj egyet-
len eleme se található meg a lapka körül, az “veszélyeztetett”.

A veszélyeztetett fajok sebezhet!ek, kieshetnek a Visszaállítási
(Reset) fázis Kihalás (Extinction) szakaszában, és nem szerezhet-
nek dominanciát az adott lapkán.

Amikor egy fajnak legalább egy egyede jelen van egy lapkán és
ennek a fajnak több párosított eleme van mint a többi fajnak
ezen a lapkán, akkor ez a faj itt a “domináns”. Döntetlen esetén 
nincs domináns faj.

Veszélyeztetett faj soha nem lehet domináns, még akkor sem ha
csak ennek a fajnak vannak egyedei ezen a lapkán.

A dominanciát a játékos egyik kúpjának elhelyezésével jelöljük az 
adott mez!n. Dominanciát bármikor lehet szerezni és el is lehet
veszíteni, továbbá a változások azonnal életbe lépnek.  A játé-
kosok felel!ssége, hogy "gyeljenek a dominancia változására.

Más szóval, a dominanciát (vagy annak elvesztését) szóban és
tettben is végre kell hajtani, ez nem automatikus. Így ha a domi-
nancia egy lapkán eldöntésre, megadásra kerül, az így is marad
mindaddig, amíg egy másik játékos: (a) elnyeri a dominanciát a
saját fajával, vagy (b) az elemek párosítása döntetlenre alakul,
és így a korábbi domináns faj elveszti azt és levételre kerül a do-
minancia jelz! kúpja.
A játékosoknak mindig ellen!rizni kell a dominancia elnyerését
vagy elvesztését, ha egy akció során elemek kerülnek elhelyezés-
re vagy levételre (pl. Alkalmazkodás - Adaptation, Kimerülés - 
Depletion) 

Minden fajnak 10 dominancia jelz! kúpja van. Ez nem egy kor-
lát, ha egy játákos 11 vagy több helyen domináns, akkor azt je-
lezni lehet/kell más módon.

7 oldal
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A kis fakockák képviselik az egyes fajok egyedeit a Földön. A leg-
több egyed a játék elején a játékos génkészletében van. A több-
ségük vagy akár az összes a játék során a Föld lapkákon kerül el-
helyezésre. Az egyedek különböz! okokból lekerülhetnek a Föld-
r!l, és az Eljegesedést (Glaciation) kivéve, ekkor ki is kerülnek a 
játékból.

A játékos soha nem esik ki a játékból, még akkor sem ha elveszti 
az összes egyedét a génkészletb!l és az utolsó egyede is levétel-
re kerül a tábláról. A játékos bajba kerül, nem lesz képes soka-
sodni (Speciation), vándorolni (Migration), de más akciók
még használhatók maradnak (és a VP-k is megmaradnak). 

Kezdéshez a faj néhány egyede a kezd! Föld lapkákra kerülnek, 
a többi a játékos el!tt egy halomban van, ezt nevezzük gén-
készletnek. Ha egy egyedet kell elhelyezni a Földön, akkor azt 
mindig a játékos ezen génkészletéb!l kell elvenni. Viszont, ha egy
egyedet valamilyen okból leveszünk a tábláról, akkor az a doboz-
ba kerül, és nem a játékos génkészletébe (a játékban ez már nem 
vehet részt).

Kezdeményezés

Alkalmazkodás

9LVV]DIHMOʿGpV

%ʿVpJ

3XV]WDViJ

Kimerülés

(OMHJHVHGpV

Sokasodás

Felfedezés

Vándorlás

9HUVHQJpV

Dominancia

9LVV]DiOOtWiVL�Ii]LV��.LKDOiV����ª���7~OpOpV����ª����(OʿNpV]tWpV

Ez a nagy szürke terület a játéktábla jobb oldalán az akciótábla.
Az akciótábla a játék szó szerinti “üzeme”, ami a m"ködésével a
játékosok akarata és vágya szerint viszi az állatokat a végzetük
felé a Földön.

Az akciótábla:

A gy!zeli pont számláló a játéktábla küls! szélén körbe helyez-
kedik el. Itt az egyik fakockánkkal jelöljük a gy!zelmi pontjaink
(VP) aktuális értékét a játék folyamán.

Amikor egy játékos VP-t nyer vagy veszít, akkor a kockáját el!re
vagy hátra mozgatja a számlálón. Helyezzünk el egy tartalék
kockánkat a “+100” jelen ha túlhaladtuk a 100 pontot. Sosem
lehet kevesebb pontunk, mint nulla.

A tartalék kockát a dobozból vegyük el.
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A Domináns Fajok játék körök sorozatából áll melyekben a játé-
kosok többé-kevésbé párhuzamosan vesznek részt. Minden kör
három fázisból áll:

8IVZI^rWM�Jk^MW
:rKVILENXkWM�Jk^MW
:MWW^EkPPvXkWM�Jk^MW

A Tervezési fázis során a játékosok elhelyezik az akció bábuikat
(AP-k) a játéktábla jobb oldalán lév! akciótábla “szemekkel” jelölt
üres helyeire. Minden AP egy akciót jelöl amit a Végrahajtási fázis
során a játékosok végrahajtanak. Minden akcióhelyen legfeljebb
egy bábu (AP) állhat, azaz “szemesnek áll a világ”.

A Végrahajtási fázis során sorban levesszük az AP-ket az akciótáb-
láról fenntr!l lefelé és balról jobbra haladva. Mindannyiszor amikor
leveszünk egy AP-t, annak tulajdonosa végrahajtja az adott ak- 
ciót (pl.: Eljegesedést-Glaciation vagy Vándorlást-Migration).

A Visszaállítási fázis során (lásd 20. oldal) néhány faj kihalhat és
az egyik játékos gy!zelmi pontokat (VP) szerezhet a Túlél! kártya
(Survival Card) által. Amíg a játék nam ér véget addig ebben a 
fázisban az akciótáblát visszaállítjuk a következ! kör kezdéséhez.

A játék körr!l körre folytatódik, amíg véget nem ér és elvégezzük 
a végs! elszámolást (lásd 20. oldal).

Minden kör tervezési fázisában a játékosok egyenként balról 
jobbra haladva a Kezdeményezés (Initiative) sorrend szerint 
elhelyeznek egy AP-t egy szabad “szem”-re. Minden “szem”-en
legfeljebb egy AP állhat.

Az AP-ket nem lehet elhelyezni nem szemmel jelölt helyen, pl.:
a pók ikonon a Versengés (Competition) akción.

Amikor a Kezdeményezés (Initiavite) sorrend szerinti utolsó játékos
is elhelyezett egy AP-t az adott “kör” véget ér és egy új kör kezd!dik
az els! játékossal kezdve, mindaddig amíg az utolsó AP el nem
fogy. Minden körben amikor egy olyan játékos következne akinek 
már nincs AP-je !t kihagyjuk. A nem játszott fajokat is egyszer"en 
kihagyjuk.

A Végrehajtási fázis alatt az akciótáblán lév! AP-k azonnal a
játékosok kezébe kerülnek és az akció végrahajtásra kerül az
alábbi sorrenben:

Kezdeményezés - Initiative
Alkalmazkodás - Adaptation
Visszafejl!dés - Regression
B!ség - Abundance
Pusztaság - Wasteland
Kimerülés - Depletion
Eljegesedés - Glaciation
Sokasodás - Speciation
Felfedezés - Wanderlust
Vándorlás - Migration
Versengés - Competition
Dominancia - Domination

Az akciók végrahajtása sosem kötelez!. Amikor egy játékos le-
veszi AP-ját eldöntheti, hogy elvégzi-e az akciót vagy sem.

A legtöbb akció ahol nincs AP átugrásra kerül, kivéve:

%OGM{O�ZrKVILENXkWE

%OGM{O�OMLEK]kWE

Visszafejl!dés - Regression: ezt az akciót mindig  végre kell haj-
tania minden fajnak az egyez! elemekkel.

Pusztaság - Wasteland: ezt az akciót is mindig végre kell hajta-
nia minden fajnak az egyez! elemekkel.

Sokasodás - Speciation:  a rovarok mindig kapnak egy lehet!-
séget, hogy a fajuknak egy egyedét elhelyezzék a táblán.

Versengés - Competation: a pókok mindig kapnak egy lehet!-
séget, hogy versengjenek egy másik fajjal.

A különböz! akciók a következ! oldalakon abban a sorrenben
kerülnek részletezésre, ahogy azokat a játék során végre kell 
hajtani.

Az akciók leírása rövidített formában szerepel a játékosok faj-
tábláján.
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A Végrahajtási fázis kezdetekor vegyük el az itt lévő AP-t. Az AP
tulajdonosa a következőket teszi:

A Kezdeményezési sorban a faj jelzőjét eggyel előre léptetheti
és ezzel ő eggyel előbbre kerül a Kezdeményezésben. Az akciót
kihagyjuk, ha az akciót választó játékos a Kezdeményezési 
sorban az első.

A levett AP-t azonnal elhelyezheti az akciótábla egy szabad
szemére.

z egy jó lehetőség, ha az utolsó játékos ide helyezi el az utolsó 
bábuját, mert ezt még át is helyezheti és előrébb is jut a Kezde-
ményezésben.

PÉLDA:  A Tervezési fázisban a hüllő játékos (fekete) úgy döntött,
hogy egy kicsit előrébb akar kerülni a Kezdeményezésben, ezért
az AP-ját a hatodik játék első körében ide helyezte el.

Amikor leveszi az AP-t, először egy mezővel előre lépteti a hüllőt
a Kezdeményezési sorban (A). Ezután a levett AP-t egy üres 
szemre teszi: látva egy alkalmat egy nap elem megszerzésére
az AP-t a Bőség (Abundance) akció szabad helyére teszi (B).

A Kezdeményezési (Initiative) akció után az összes AP levételre 
kerül ebben az akcióban balról jobbra. Amikor a játékos leveszi
AP-jét, választhat az elemek közül egyet. A választot elemet
elveszi az akciótábláról és elhelyezi egy üres (szürke) helyre a
saját fajtábláján.

Egy faj sosem rendelkezhet több, mint hat elemmel a fajtáblá-
ján (beleértve a már meglévő és szerzett elemeket is). Ha egy
játékos megszerezte mind a hat elemet akkor ez az akció szá-
mára elveszett.

Egy faj egy adott elemből rendelkezhet több darabbal is.

PÉLDA: A rovar játékos (zöld) szeretne egy kicsit fejlődni. Ő leve-
szi az AP-ját és választ egy hús elemet, amit elhelyez a fajtáblá-
ján (A). A fehér és a piros játékosnak maradt még fű és hernyó.
A rovar választhatta volna a specializálódáshoz a füvet is (B) a
meglévő két füve mellé. Az egyik hernyó választása (C) rizikós,
mert ha a másik hernyót egyik játékos sem választja akkor az 
lekerül a Visszafejlődés (Regression) akcióra a kör végén (D) 
ezáltal arra kényszerítve a rovart, hogy egy értékes AP-vel a 
következő körben megmentse azt.
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Az Alkalmazkodás (Adaptation) akció után a Visszafejl!dés 
(Regression) akció következik: minden elem típust ami a Vissza-
fejl!dés dobozban (Regression Box) van, abból az összes játé-
kosnak le kell vennie egy korongot a fajtáblájáról.
AP el!ny: minden itt elhelyezett AP tulajdonosa megmenhet egy
elemet a fajtábláján. A harmadik hely itt a hüll!é: ez azt jelenti,

hogy ez olyan, mintha a hüll!nek itt lenne egy AP-je.

A Tervezési fázisban a hüll! játékos választhatja, hogy elhelyez 
ezen az akción egy AP-t, ha így dönt. 

A fajtáblán alapból meglév! elemeket nem lehet elveszíteni
(ezek a tábla bal oldali helyeire vannak nyomtatva). A csak alap-
elemekkel rendelkez! játékosokra a Visszafejl!dés (Regression) ak-
ció nincs hatással.

Minden egyes visszafejl!dés után az AP-k visszakerülnek a játé-
kosokhoz.

PÉLDA: A Visszafejl!dés doboz (Regression Box) tartalmaz két
hernyót (ez csak egy elemtípusnak számít). A rovar játékos elhe-
jezett itt egy AP-t (zöld) ami megmenti a hernyóját (B). A hüll!
játékosnak van egy kiváltsága (szabad AP) ezért ! is megment-
heti a hernyóját (C).
A rovar nap eleme veszélyben van a következ! körben, mert az
Alkalmazkodás (Adaptation) akcióból le fog kerülni a nap (D)
a visszaállítási fázisban.

A Visszafejl!dés (Regression) akció után következik, balról jobbra
levesszük az AP-ket. Amikor egy játékos levesz egy AP-t, választ egyet
az itt lév! elemek közül és elhelyezi azt a földlapkák egyik szabad
sarkán.

Az elemek bármelyik szabad sarokba kerülhetnek, még olyan pont-
ra is, amelyik egy vagy nulla másik lapkához csatlakozik (ez az amit
úgy nevezünk, hogy a Föld “széle”).

PÉLDA: A kétélt" (kék) választ el!ször (A) és a választott víz ele-
met elhelyezi egy szabad helyre. Ezzel ! megszerzi a dominanci-
át a szavannán: hat passzoló eleme van a rovar (zöld) négy ele-
mével szemben (B).
A kígyó (fekete) választ másodszor (C) és a választott nap ele-
met elhelyezi ahogy az az ábrán látszik. Ez lehet!séget ad szá-
mára, hogy kés!bb terjeszkedjen a hegyen anélkül, hogy a ki-
halás fenyegetné.
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Minden B!ség (Abundance) akció végrehajtása után levételre
kerül az ide helyezett AP (akcióbábú). Az a játékos, aki ide helyez-
te az AP-jét, levehet egy elemet a Wasteland Box-ból, és vissza-
rakja azt a húzózsákba.

Ezután, függetlenül attól, hogy volt-e AP ezen az akción vagy 
sem, a Pusztaság akció automatikusan végrehajtódik:
a Tundra mez!k mell!l levételre kerül az összes olyan elem, 
amely még mindig megtalálható a Wasteland Box-ban. A levett
elemek a húzózsákba kerülnek. 

Megjegyzés: a Wasteland Box az els! körben üres és így ez az 
akció kihagyásra kerül.

PÉLDA: A Pók (piros) leveszi AP-jét, kiválaszt egy hernyó elemet 
a Wasteland Box-ból és visszateszi a húzózsákba. Így a tundra 
mellett lév! két hernyó megmarad (A).

A víz elem a Wasteland Box-ban maradt, így a Földr!l el kell tá-
volítani az összes víz elemet, amely tundrával szomszédos és 
vissza kell !ket rakni a húzózsákba (B).

A kétélt" ezáltal elveszti dominanciáját a Sivatag (Desert) me-
z!n, mert itt veszélyeztetté vált (C).

A Pusztaság (Wasteland) akció végrehajtása után levételre kerül
az itt lév! AP, és a tulajdonosa választ a Földön egy olyan elemet,
amely megtalálható a Depletion Box-ban.
A választott elem lekerül a tábláról és visszarakjuk a húzózsákba.

Ha nincs a Depletion Box-ban lév! elemmel azonos elem a Föl-
dön, akkor ez az akció kimarad.
Megjegyzés: a Depletion Box az els! két körben üres és így ez az 
akció e két körben kimarad.

PÉLDA: Az eml!s leveszi AP-jét err!l az akcióról. Egyedül egy 
mag elem van a Depletion Box-ban, így ! egy mag elemet vehet
le a tábláról. Azt választja, hogy leveszi a sivatag és a szavanna 
között lév! mag elemet (A).
A madárnak így mindkét mez!n a 4 párosított eleme helyett 
már csak 2 marad. Ezzel a sivatagban elveszti a dominanciáját, 
mert a hüll!vel döntetlenben van(B). A szavannán pedig az em-
l!s lesz domináns, ahol eddig döntetlen volt (C).
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A Kimerülési (Depletion) fázis végrehajtása után levesszük ebben
a sorban a legbaloldalibb AP-t. Az AP tulajdonosa elvégez egy 
Eljegesedés (Glaciation) akciót az alábbiak szerint:

Választ egy nem tundra mez!t, amely szomszédos legalább 
egy tundra mez!vel.

Félrerakja az összes egyedet a választott mez!r!l.

Elhelyez egy tundra lapkát (a készletb!l elvéve) a választott 
mez!n.

A továbbiakban ezt a mez!t, mint “tundra mez!” kezeljük a 
játékban.

Le kell venni az összes elemet a tábláról, amelyik pontosan 
három tundra mez!vel érintkezik.

Ez azt jelenti, hogy azokra az elemekre nem vonatkozik, ame-
lyik csak egy vagy két tundra mez!vel érintkezik.

A játékos bónusz gy!zelmi pontokat (VP) kap az alapján, hogy 
hány tundra lapkával érintkezik a most lerakott lapka (ld. 3. 
oldal)

A félretett egyedekb!l, fajonként egy-egy egyedet (kis fakockát)
helyezzünk vissza a tundra lapkára.

A maradék egyedeket rakja vissza minden játékos a génkészle-
tébe (és NEM a dobozba, mint más esetben).

Ha elfogyott a tundra lapka a készletb!l (mind a 12 felkerült a 
Földre), ezt az akciót többet nem lehet kijátszani.

Megjegyezzük, hogy ha van AP a második, harmadik vagy a ne-
gyedik helyen, azt nem vesszük le. Ezek majd a Visszaállítási (Re-
set) fázisban egy-egy mez!vel el!rébb lépnek.
A játékosok így biztosíthatnak maguknak lehet!séget egy ké-
s!bbi Eljegesítési akcióra, viszont ezzel egy AP-vel kevesebbet 
tudnak használni egy-két körben.

PÉLDA: A hüll! játékos egy Eljegesedés akciót választott.  Vá-
laszthatná a szavanna eljegesítését, mert így kapna 3 gy!-
zelmi pontot (VP) a két meglév! tundrához történ! csat-
lakozás miatt, és megszerezné a Túlél! (Survival) kár-
tya felett is a kontrolt (3 hüll! áll szemben két pók-
kal és egy rovarral). Mindamellett, nem akarja
három tundrával körbezárni az egyedüli
nap elemet, és így levenni
azt a 4. lépésben ....

Ezért ehelyett a sivatag (desert) mez!t választja az eljegesedésre
(1. lépés). Leveszi az összes egyedet a mez!r!l (2. lépés) és elhe-

lyez rajta egy tundra lapkát (3. lépés). A 4. lépésben nem tör-
ténik semmi. Az 5. lépésként kap 1 gy!zelmi pontot (VP) - mivel

egy tundra lapkához csatlakozik az új tundra. Ezután a 2. lépés-
ben levett - 1 rovar, 2 madár és 4 kétélt" - egyedekb!l egyet-

egyet visszatesz az új tundra mez!re (6. lépés). A meg-
maradt egyedeket - 1 madár

és 3 kétélt" - a játékosok 
visszateszik a saját 

génkészletükbe
(7. lépés). 
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Az Eljegesedés (Glaciation) akció után egymás után levesszük
az AP-ket balról jobbra haladva. Amikor egy játékos leveszi az
AP-jét, választ egy olyan elemet a Földön, mint ahol az AP állt.
Ezt követ!en elhelyez egyedeket a kiválasztott elemmel szom-
szédos mez!kre a következ!k szerint:

Legfeljebb 4-et a tengerre és a mocsárra.
Legfeljebb 3-at a szavannára, dzsungelre és az erd!re.
Legfeljebb 2-öt a sivatagra és a hegyre.
Legfeljebb 1-et a tundrára.

Jegyezzük meg, hogy legfeljebb egy, kett! vagy három mez!n le-
hat szaporodni, azokon amelyek sarka az elemmel érintkezik.

Az összes Sokasodás végrehajtása után a rovar elhelyez-
het a génkészletéb!l egy egyedet bárhol a Földön.

A Tervezési fázisban a rovar dönthet úgy, hogy a Sokasodás ak-
ció egy üres helyére elhelyezi egyik AP-jét.

PÉLDA: A pók leveszi AP-jét a f"vel jelölt helyr!l. A képen látható
f" elemet választja (A). Ez lehet!vé teszi számára, hogy elhelyez-
zen még 3 egyedet a szavannán (B), kett!t a sivatagon (C) és 
még egyet a tundrán (D). 
A kétélt" elveszti dominanciáját a sivatagon, miután a pókkal
döntetlenre állnak, mindkett!jüknek 3 párja van (E).
A rovar elhelyez egy egyedét a szavannán, ezzel megszerezve
itt a létszám fölényt (F).

A Sokasodás akció után egymás után levesszük az AP-ket a Fel-
fedezés akcióról, balról-jobbra haladva.
Amikor a játékos leveszi AP-jét, elvesz egy lehetséges felfordított
Föld lapkát a talonból (Wanderlust Tiles). Ezt követ!en sorban 
elvégzi az alábbiakat:

Választ egy üres mez!t a táblán és elhelyezi itt a választott lap-
kát. Az újonnan letett lapkának legalább egy már meglév! Föld
lapkához kell csatlakoznia.

Választhat egy elemet a Felfedezés (Wanderlust) akció részb!l, 
és elhelyezheti azt az új lapka egy szabad sarkán.

Bónusz gy!zelmi pontot (VP) kap aszerint, hogy az új lapka hány 
meglév! lapkához csatlakozik (lásd 3. oldal).

Végül a tápláléklánc sorrendjében eldöntik a játékosok hogy hány
egyedüket költöztetik át az új mez!re az azzal szomszédos mez!k-
r!l.

Ha a három talon valamelyike elfogy, a választható mez!k szá-
ma értelemszer"en lecsökken.

PÉLDA: A madár az els!. Egy mocsarat választ és leteszi azt (A), 
majd rátesz egy magot (B).
Az új mocsár két meglév! mez!höz csatlakozik (C), így a Bonus
Points Table szerint 3 gy!zelmi pontot (VP) kap.
A madár úgy dönt hogy 1 egyedét áthelyezi a szomszédos siva-
tagról, és meg is szerzi a dominanciát (D).
A pók kihagyja (veszélyeztetett lenne ezen a mez!n).
Végül a rovar 2 egyedét helyezi át (E).

14 oldal
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Az összes Felfedezés akció végrehajtása után, levesszük - balról-
jobbra - sorban az AP-ket a Vándorlás akcióról. Amikor egy játé-
kos leveszi AP-jét, kiválasztja legfeljebb X db egyedét bárhol a Föl-
dön, ahol az X azt a számot jelenti, amely a levett AP-nél szere-
pelt. Minden kiválasztott egyed átlép valamelyik  szomszédos 
mez!re. 

Minden madár egyed a vádorlásnál legfeljebb két me-
z!nyit léphet, azaz egy szomszédos mez!t átlépve 
léphet egy másik mez!re.

A madár nem tud átugorni üres mez!t (azaz olyat ahol nincs
Föld lapka).

A költöz! egyedek a költözést kezdhetik egy mez!r!l és onnan 
együtt elköltözve ugyanarra a mez!re, vagy léphetnek különbö-
z! mez!kre, a játékos döntése szerint.

PÉLDA: A rovar leveszi AP-jét a 7-es “szem”-r!l. Elköltöztet egy 
egyedet a sivatagról a szavannára, megszerezve ott a dominan-
ciát (A). Veszélyeztetett lenne a tundrán, így mind a 6 egyedét el-
költözteti onna, 4-et a sivatagra tesz (B), 2-!t pedig a hegyre (C).
A madárnak is van egy Vándorlás AP-je. Látva a rovar lépéseit, 
egy különleges lehet!sége nyílik arra hogy egy egyedét átköltöz-
tesse a tundrára a tengerr!l (D).

Miután végrehajtottuk az összes Vándorlás akciót, következhet-
nek a Versengésre helyezett AP-k, melyeket szintén balról-jobbra
haladva veszünk le. Amikor egy játékos leveszi AP-jét, megjegyzi
a három mez!típust amelyen az AP állt. Mindegyik típusból vá-
laszt legfeljebb egyet a Földön. A választott mez!nek tartal-
mazni kell: 

legalább egy saját egyedet, és
legalább egy ellenséges egyedet.

A játékos levehet minden választott mez!n egy-egy ellenséges 
egyedet. A levett egyedeket a dobozba tesszük, ezzel kikerülnek
a játékból (NEM a játékos génkészletébe kerül).

A póknak mindig van egy “külön” AP-je ezen az akción.
Kezdésként ! versenghet, de csak egy mez!n.

A pók a Tervezési fázisban dönthet úgy, hogy elhelyez AP-t va-
lamelyik “szemen”.

PÉLDA: A kígyónak van egy AP-je a tundra-sivatag-erd! “sze-
men” (A). Úgy dönt, hogy levesz egy eml!s egyedet a bal oldali
erd!r!l (B) és egy rovar egyedet a tundráról (C). A sivatagon 
nincs egyede, így a harmadik versengést kihagyja (D).
Habár jelen van, de nem versenghet a másik erd!n és a tenge-
ren ebben a körben (E).
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Az összes Versengés elvégzése után következnek a Dominancia
akciók, balról-jobbra haladva levesszük az AP-ket. Amikor egy 
játékos leveszi AP-jét, a játékos választ egy olyan mez!t a Föl-
dön, amit még senki nem választott a Dominancia akcióban.
Ez a mez! ezt követ!en pontozásra kerül az alábbiak szerint:

Az a játékos akinek a legtöbb egyede van a
választott mez!n, kap X gy!zelmi pontot (VP), 
ahol X a mez! típusának megfelel! els! szám
a Tile Scoring táblázatban.  

Ha a választott mez! nem a tundra, akkor a
második legtöbb egyeddel rendelkez! játékos
megkapja a táblázat megfelel! mez!jén lév!
második értéknek megfelel! VP-t.

Ehhez egy másik állatnak kell lennie a me-
z!n - ha egy állat egyedül van, nem kapja 
meg az els! és a második hely pontjait.

Ha a pontozott mez! a tenger, mocsár, szavanna, dzsungel 
vagy erd!, akkor a harmadik legtöbb egyeddel rendelkez!
játékos megkapja a harmadik értéknek megfelel! VP-t.

Ehhez egy harmadik állatnak kell a mez!n lennie - az els! vagy 
második helyezett nem kaphatja meg a harmadik pontjait.

Ha a pontozott mez! a tenger vagy mocsár, akkor a negyedik 
legtöbb egyeddel rendelkez! játékos megkapja a negyedik ér-
téknek megfelel! VP-t.

Ehhez egy negyedik fajnak kell a mez!n lennie - az els!, második, 
vagy harmadik helyezett nem kaphatja meg a negyedik pontjait.

Fontos: ha valamelyik helyen döntetlen van, akkor a helyezést
a tápláléklánc sorrendje dönti el (azaz az eml!s az els!, aztán
a hüll!, ...).

Végül, ha van domináns faj a pontozott mez!n, akkor a domi-
náns játékosnak választania kell egyet a felfordított Dominan-
cia Kártyák közül (ha van még). A kártyán lév! feladatot a 
játékosnak végre KELL hajtania. Ezt követ!en a kártyát a doboz-
ba tesszük, és kikerül a játékból.

A kártyák leírásához kiegyészítés található a 18-19. oldalon.

Jegyezzük meg, hogy ha az Ice Age (Jégkorszak) kártya kiválasz-
tásra kerül, a játék a kör befejezése után véget ér (lásd 20. oldal).
Jegyezzük meg, hogy a domináns faj nem feltétlenül az aki a 
pontozásra kiválasztotta a mez!t, és lehet hogy nem is ! kapta 
a legtöbb pontot.
Végül, aki els!nek választ Domincia Kártyát, legyen körültekint!,
mert ! még öt lehet!ség közül választhat, ezt követ!en folyama-
tosan csökken a lehet!ségek száma. 

Az összes dominancia akció végrehajtása után a Végrehajtási 
fázis (Execution Phase) véget ér és megkezd!dik a Visszaállítási
fázis (Reset Phase) - lásd 20. oldal.

PÉLDA: A hüll! a pontozásra az egyetlen mocsárt választja. Az 
els! helyen (8 VP) a kétélt" végez 4 egyeddel. A hüll!nek és a ma-
dárnak 2-2 egyede van: a hüll! áll magasabb helyen a táplálék-
láncban, így megkapja a második helyért járó 4 VP-t. A madár-
nak a harmadik helyért járó 2 VP-vel kell beérnie, míg a negyedik 
helyért járó 1 VP-t nem kapja meg senki. 
Végül, a domináns hüll! választ és végrehajt egy Dominancia
Kártyát.
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Ha a Dimonáns fajok játékot 2 vagy 3 játékos játssza, akkor al-
kalmazhatják az alábbi szabályt, mely szerint egy játékos több
fajt is irányít. A szabály több helyen eltér az alapszabálytól, ott
az alábbi eltér! szabályt kell alkalmazni.

Amikor a játék elején elosztjuk az állatokat a játékosok között,
akkor mind a hat fajt elosztjuk. Így három játékos esetén min-
den játékos két állattal rendelkezik; két játékos esetén pedig
mindenki három-három fajt kap.

A játékosok elosztják a szines fa elemeket is (kockák, hengerek,
kúpok). Minden állat kap 3 hengert (AP) és 35 kiskockát (egyed),
úgy mintha hat játékos játszana. Minden állat külön-külön gy"j-
ti a gy!zelmi pontokat (VP).
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Amikor egy játékos egyik állata akciót hajt végre, akkor a többi
állata és annak egyedei tulajdonképpen “ellenségek” (mintha 
egy másik játékos játszana velük). Például, ha egy Dimonancia
Kártya valamire utasítja a “fajodat”, akkor csak azt az egy fajo-
dat utasítja, amelyik domináns volt a pontozott mez!n - ebben
az esetben a többi fajod ellenfél fajnak számít.

Mialatt mind a hat faj látszólag gy!zelmi pontokat (VP) gy"jt
a játék alatt, csak egyikét kapja meg a játékos a végs! ponto-
zás során. A játék végén, minden játékos az állatai közül annak
a pontjait kapja meg végs! pontszámként, amelyik a legkeve-
sebb saját pontot érte el - a játékos több pontot elért állata(i) 
pontjait #gyelmen kívül hagyjuk.

Így #gyelj arra, hogy a játék során inkább igyekezz kiegyen-
súlyozottan el!rehaladni minden fajoddal, ahelyett hogy az
egyiket beáldozod a másik el!nyére.
Például egy két-játékos játékban Márk állatai 70, 145 és 160 
pontot gy"jtöttek - így ! végül 70 pontot kap. Bob állatai 75,
85 és 95 pontot gy"jtöttek - így ! nyer 75 ponttal.

A Föld alternatív berendezésével kezdve, a játékosoknak egye-
netlen elosztású lesz az elempárosítása, de ezt kompenzálják 
a kiosztott VP-k. Ezt a szabályt alkalmazhatjuk az alapjáték-
ban és a 2, illetve 3 játékos változatban is.

A normál kezdést alkalmazzuk, kivéve a Föld felrakását, arra
a következ!k szerint járjunk el:

A mez!k elhelyezése el!tt keverjük meg azokat, színükkel lefelé.
Húzzunk véletlenszer"en hetet és helyezzük el !ket a hét kezd! 
helyre a táblán. (Ezután állítsuk fel a három húzó paklit a “Wan-
derlust Tiles” helyre). Tegyünk egy tundrát a középs! mez!re.

Egyesével húzzunk a zsákból 12 elemet és helyezzük el azokat 
a mez!k sarkain, úgy mint a normál beállításnál. (Az akció táb-
lára szintén helyezzük el a kezd! elemeket.)

Helyezzünk egy eml!s egyedet minden nem tundra mez!re, am-
elyik egy hús elemet tartalmaz, kett!t minden nem tundra mez!re, 
amelyik 2 hús elemet tartalmaz, 3 eml!s egyedet ahol három hús 
van, és így tovább.

Ismételjük meg az eljárást a hüll!vel és a nappal, a madárral és
a maggal, a kétélt"vel és a vízzel, a pókkal és a hernyóval, végül
a rovarral és a f"vel.

Számoljuk meg, hogy melyik állatnak van a legtöbb egyede (kis
fakocka) a Földön. Minden állat ennek megfelel! számú gy!zel-
mi ponttal (VP) kezd. Minden állat elveszt a gy!zelmi pontjaiból
annyit ahány egyede van a Földön (azaz, az az állat(ok) amelyik-
nek a legtöbb egyede van, az 0 VP-vel kezd).

Lehetséges, de nem szerencsés, ha egy faj egyetlen egyed nél-
kül kezdi a játékot. Ha ez történne, semmi gond! Ez a játékos 
így igen jelent!s VP-vel indul - továbbá nagyobb az esély, hogy 
számára kedvez! elem kerüljön az akció táblára.
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“A tundrákon legtöbb egyeddel rendelke-
z! játékos kapja. A Visszaállítás fázisban
VP-t kapsz a birtokolt tundra mez!k után.”
A Túlélés kártyát tegyük félre a játék ele-
jén. A játék során a játékosok nyomonkö-
vetik, hogy kinek mennyi egyede van a 
tundra mez!kön. Ha valakinek egyedüli-
ként legtöbb van, akkor megszerezheti a 
kártyát. Ha két vagy több játékos osztozik
az els!ségen, akkor senki sem szerzi meg a kártyát (azaz a kártya 
ebben a körben nem fejti ki hatását).

Minden Visszaállítási fázis (Reset Phase) során, a kihalás után, az a
játékos aki megkapta a Túlélés kártyát, bónusz pontokat kap (lásd
3. oldal), aszerint hogy hány tundra mez!n van jelen fajának egy 
vagy több egyedével.

A 26 Dominancia Kártya a játékosok
jutalma, melyet akkor kapnak ha egy
olyan mez!n dimonánsak, amelyet
értékeltek a Dominancia akcióban.
Amikor egy játékos kiválaszt egy Do-
minancia Kártyát a lehetséges felfordí-
tottak közül, akkor végre kell hajtania
az azon szerepl! összes feladatot (il-
letve minden lehetséges feladatot).
A kártya ezután visszakerül a dobozba. 

A kártyák értelmezéséhez a következ! kiegészítések adnak se-
gítséget (megj: itt szerepelnek a kártyák fordításai is).

Helyezz el egy választott elemet egy tenger vagy mocsár mellé. Rakj
legfeljebb 4 egyedet is a génkészletedb!l erre a mez!re.
Az elemet a húzózsákból vedd ki. Ha nincs szabad mez!sarok ahova 
elhelyezhetsz elemet, akkor az els! rész kimarad. Ha nincs már egye-
ded a génkészletedben, akkor a második rész kimarad. 

Nyersz 1 VP-t minden olyan mez! után, ahol egy vagy több ellenfe-
led is ott van. 
Nem jár több pont ha a mez! több ellenfél egyedet is tartalmaz - egy-
szer"en 1 VP jár minden olyan mez! után, amin legalább egy ellenfél
egyed van a tieden kívül.

Vegyél le 1 egyedet minden olyan mez!r!l, amelyiken több egyed
van, mint elem. 
Ha egy túlnépesedett mez!n csak a te egyedeid vannak, akkor azok
közül kell egyet levenned. Ha több állat egyedeib!l is vannak a me-
z!n akkor választhatsz, hogy kiéb!l veszel le egyet.

Válassz egy mez!t. Egy kivételével vedd le az összes elemet.
A domináns játékos választ, hogy melyik elemeket veszi le.

Válassz egy mez!t. Egy kivételével vedd le az összes egyedet. Min-
den szomszédos mez!r!l vegyél le 1 egyedet.
A domináns játékos választ, hogy melyik egyedeket veszi le. És !
dönt hogy a szomszédos mez!kr!l is mit vesz le. A második rész kö-
telez!, mindamellet, hogy lehet hogy ezzel egy szomszédos mez!-
r!l egy egyedül ott lév! saját egyedét kell levennie.

Minden ellenfélnek le kell vennie egy saját egyedét az összes tund-
ra mez!r!l.
A domináns játékost kivéve minden faj elveszíti egy-egy egyedét 
minden tundrán.

Mindenki akinek több eleme van mint neked, az elveszít egyet, a 
saját választása szerint.
Az állatok az alap (nyomtatott) elemeiket nem veszítik el. A játé-
kosok a tápláléklánc sorrendjében veszik le a 1-1 elemet. A levett
elemek a húzózsákba kerülnek.

A Föld minden eleme után kapsz 1 VP-t, amelyik fajta megtalálha-
tó a fajkártyádon. 
Emlékeztet!ül a “nap” az egy elemfajta, azaz ha például a hüll!-
nek van két nap a kártyáján, attól még azt csak egyszer számoljuk.

Válassz legfeljebb két ellenfelet. Bárhol a Földön cseréld ki 1-1 
egyedüket a tiedre.
A Földön bármelyik egyedet választhatod - nem kell például olyan
mez!n, ahol már eleve ott vagy. Ha már csak nulla vagy egy egyed
van a génkészletedben, akkor nulla vagy egy egyedet cserélhetsz.

Helyezz el egy-egy egyedet minden olyan mez!re, ahol már lega-
lább egy egyeded ott van.
Mez!nként +1 egyed tehet!, nem egyedenként +1. Ha kevesebb 
egyeded van a génkészletedben, mint amenyi mez!n ott vagy, ak-
kor döntsd el hova teszel és hova nem teszel új egyedet.

Válassz ki egy mez!t, ahol legalább egy saját egyeded van. Annyi
VP-t nyersz ahány egyed összesen megtalálható ezen a mez!n.
Minden egyed után 1 VP jár - a sajátod és az ellenfeleid egyedei 
után is.

18 oldal
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Válassz egy elemet a húzózsákból és helyezd el a Földön.
Az elemet nem húzni kell, a játékos tetsz!legesen választhat egy 
elemet.

Helyezz vissza legfeljebb 5 egyedet a már levett egyedeid közül
egy mez!re. Ezek ebben a körben védettek a Kihalástól.
Az egyedeket csak a korábban levettek közül veheted vissza 
(nem lehetnek a génkészletedb!l, vagy a játék elején megma-
radt készletb!l).

Minden játékos bónusz VP-t kap, azon mez!k után, ahol do-
mináns. Ez a játék utolsó köre.
A játék az utolsó körhöz ér, amint ezt a kártyát kiválasztja valaki
a Dominanci akcióban, lejátszuk a Kihalást és pontozzuk a 
Túlél! Kártyát, mint normál esetben, de kimarad az Újravetés.
Végül elvégezzük a záró pontozást (lásd Játék vége fejezetet a 
20. oldalon).

Hajts végre egy azonnali Eljegesedés (Glaciation) akciót.
Az Eljegesedést a normál akció leírás szerint kell lejátszani 
(lásd 13. oldal).

Minden játékosnak választani kell egyet: elveszít egy elemet;
vagy elveszít egy akció bábút (AP); vagy leveszi egy kivételével
az összes mez!r!l az egyedeit.
Az állatok a döntésüket a tápláléklánc sorrendjében hozzák meg.
Ha egy játékosnak csak az alap elemei (nyomtatott) vannak meg,
akkor az els! lehet!séget nem választhatja - ügyes próbálkozás!

Helyezd egy akcióbábudat (AP) egy szabad “szem”-re.
Bármelyik üres helyre teheted az AP-t - olyanra is amit még ebben
a körben végre kell hajtani. Ez a kártya a következ! körre ad egy 
mindenkit megel!z! AP elhelyezési lehet!séget.

Te és a táplálékláncban feletted lév! állatok kapnak +1 AP-t.
Ha a táplálékláncban legfelül lév! állat választja ezt a kártyát, ak-
kor csak ! kap extra AP-t. Az AP-ket a dobozból vesszük ki.

Válassz egy mez!t. Tedd át az összes egyedet egy vagy több szom-
szédos mez!re.
Aki ezt a kártyát választja az mozgat mindenkit, az ellenfeleket is.
Az egyedeket szétoszthatja egy vagy több szomszédos mez! között,
ahogy jónak látja.

Cseréld ki az egyik elemet a fajtábládon egy tetsz!leges elemre.
A két alap elemedet (nyomtatott) nem tudod kicserélni. Jegyezzük 
meg hogy választhatsz elemet - és nem véletlenszer"en kell húznod.

Mindenki, akinek több VP-je van nálad, elveszít annyi VP-t, amennyi
az éppen értékelt mez! els! helyén lév! pontérték.
Ne feledjük, nem választható, amíg a tárgyi mez!t nem értékeltük tel-
jesen. Az “els! hely” a legbaloldalibb értéket jelenti a Tile Scoring 
táblán: például tengernél 9, mocsárnál 8, szavannánál 7, stb.

Mozgasd eggyel el!re a fajodat a Kezdeményezés (Initiative) soron.
Ennek a kártyának nincs hatása, ha a legel!l álló játékos választja.

Kapsz egy új AP-t.
Az új AP-t a dobozból vedd ki.

Te és a táplálékláncban alattad lév! állatok kapnak +1 AP-t.
Ha a táplálékláncban legalul lév! állat választja ezt a kártyát, ak-
kor csak ! kap extra AP-t. Az AP-ket a dobozból vesszük ki.

Vegyél le egy-egy ellenséges egyedet minden mez!r!l, ahol ott vagy.
Jegyezzük meg, hogy “ellenséges”, azaz nem kell levenned egy saját egye-
det egy mez!r!l, ahol csak te vagy jelen. Választhatsz különböz! fajt
minden mez!n.

Te, és mindenki akinek kevesebb eleme van, mint neked, kap egy vélet-
len elemet. 
Az alap (nyomtatott) és szerzett elemek is számítanak.

/rW^vXIXXrO
Játék tervez!

Fejleszt!

Doboz tervez!

Gra"ka és Szabálykönyv

További játéktesztel!k

Termék koordinátor

Producerek

Külön köszönet a következ! személyeknek, akik idejüket ál-
dozták e szabálykönyv javítására  - David East, Kevin Morris
és Paul Marjoram
Fordította - Színes Géza (gszines@yahoo.com)
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A Visszaállítási fázis során, a játékosok elveszthetik egyedeiket 
a kihalás során, és az egyik állat VP-ket nyerhet a Túlélés Kártya
(Survival Card) segítségével. Azután az akciótáblát el!készít-
jük a következ! kör Tervezési fázisához.

El!ször a Kihalás történik, a következ!k szerint: levesszük az ösz-
szes veszélyeztetett egyedet. A levett egyedeket tegyük félre, és
ne a dobozba, mert van olyan kártya, amivel visszaszerezhe-
tünk közülük. 

KIVÉTEL: Minden körben az eml!s automatikusan 
megmentheti egy veszélyeztetett egyedét a kihalás-
tól (! választ, ha több egyede is veszélyeztetett).

Ezután, gy!z!djünk meg róla, hogy kinek van összességében a
legtöbb egyede a tundra kártyákon, ! kapja a Túlél! Kártyát.
Döntetlen esetén senki nem kapja meg a kártyát. A kártya bir-
tokosa, ha van, akkor bónusz gy!zelmi pontokat kap (lásd 3.
oldal), melynek alapja azon tundrák száma, ahol jelen van a
játékos faja (az egyes tundra mez!kön lév! egyedek száma 
nem számít).

Jegyezzük meg: nem kell végrehajtani, ha ez az utolsó kör a já-
tékban (azaz kijátszásra került a Jégkorszak Kártya).

Végül, az alábbiak szerint járunk el a következ! kör el!készíté-
séhez:

Húzzunk annyi Dominancia Kártyát a talonból, amivel feltölt-
jük a hiányzó helyeket az Available Dominance Cards (Elérhe-
t! Dominancia Kártyák) területen.

Az el!z!ekben megmaradt kártyák maradnak a helyükön. Ha
már nincs elég kártya a talonban, tegyünk ki annyi kártyát a-
mennyi van, és a többi hely üres marad.

Ha a húzópakli elfogy, akkor már nem lesz új kártya a játék
hátralév! részében.

El!remozgatjuk az AP-ket a második, harmadik és negyedik
helyr!l az Eljegesedés (Glaciation) akción egy-egy mez!vel.

Levesszük az összes elemet a Visszafejl!dés (Regression), a 
Kimerülés (Depletion), a Felfedezés (Wanderlust) akciókról.
Az elemeket visszatesszük a húzózsákba.

Áthelyezzük az összes elemet az Alkalmazkodás mez!r!l 
(Adaptation) a Visszafejl!dés mez!re (Regression Box). 

Áthelyezzük az összes elemet a B!ség mez!r!l (Abundance) 
a Pusztaság mez!re (Wasteland Box). 

Áthelyezzük az összes elemet a Pusztaság mez!r!l (Waste-
land Box) a Kimerülés mez!re (Depletion Box). 

Húzzunk 4 új elemet a zsákból (véletlenszer"en) és tegyük
a négy “levél” mez!re az Alkalmazkodás (Adaptation) ak-
ciónál.

Húzzunk további 4 új elemet a zsákból (véletlenszer"en) és 
tegyük a négy “levél” mez!re a B!ség (Abundance) akciónál.

Húzzunk újabb 4  elemet a zsákból (véletlenszer"en) és te-
gyük a négy “levél” mez!re a Felfedezés (Wanderlust) ak-
ciónál.
Ahol nincs felfordított Föld lapka a három talonban (Wander-
lust Tiles), ott fordítsunk fel. A kiürült helyek üresek maradnak.

Kezd!dhet a következ! Tervezési fázis.

Amikor a játék a Jégkorszak kártya (Ice Age) következtében véget ér, befejezzük a hátralév! Dominancia (Domination) akciókat, 
ha van, elvégezzük a Kihalásokat és pontozzuk a Túlél! kártyát (Survival Card), mint normális esetben. Ezután levesszük az összes
Dominancia jelöl!t (kúp) a Földr!l és végül pontozzuk a Föld összes mez!jét egyszer: a Dominancia nem számít a pontozásnál - 
ahol, csak a fajok kapnak VP-t, a pontozó tábla (Tile Scoring) szerint, például a tengeren a legtöbb egyeddel rendelkez! faj kap 9
pontot, a második 5 pontot, és így tovább. A megmaradt Dominancia kártyák már nem kerülnek játékba.

A végs! pontozás után a legtöbb VP-t elér! játékos a gy!ztes. Döntetlen esetén a táplálékláncban magasabb helyen lév! faj nyer.

20 oldal
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