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Bújj egy jégkorszaki vakmer  vadász szerepébe!
Próbáld megközelíteni a Mamutokat és a közelükben
maradni -ott ahol az étel és a gy zelmi pontok vannak …

Áttekintés
A Játék 4 Körb l áll. Minden körben a játékosok letehetik, visszavehetik és
mozgathatják a vadászaikat és a mamut hordákat kijátszva a kártyákat. A világos
kártyák kövekbe kerülnek, ami a jégkorszak játék fizet eszköze. Ezek a kártyák
hasznot hoznak a kijátszó játékosnak. Azért hogy kövekhez jusson a játékos, ki kell
játszania sötét kártyákat, amik az ellenfeleit segítik.

Minden kör végén értékelés van. Ez konfliktussal jár minden túlnépesedett régióban, és
a gyengék elvesznek. Ezután a játékosok gy zelmi pontokat kapnak minden
vadászukért, ami a táblán maradt. Azon vadászok után, akik azonos régióban vannak
Mamutokkal, extra pont jár.

Az a játékos, aki a legtöbb gy zelmi pontot gy jti a játék végéig, az a Nyertes.

Tartalom

1  Játéktábla (12 számozott Régióval)
65  Vadász (13 szinenként)
55  Játékkártya (33x világos, 22x sötét)
6 Mamut (6 Mamut hordát jelképezve)

12 Gleccserlap (a játéktábla 12 régiójával megegyez en)
50 „K “ (A játék fizet eszköze)
14  Tábort zlap (4x 0 érték , 5x 1 és 2 érték )
6  Bunkósbot
1  Elkülönít (a világos és sötét oldal közé)

Amikor el ször olvassuk e szabályt, akkor javasoljuk, hogy a szabály mellett
található szövegdobozokat ne olvassuk el, mert azok nem a teljes szabályt adják
vissza, hanem csak amolyan emlékeztet k azoknak, akik már jól ismerik a
játékot és gyorsan keresnének valamit a szabályban.

Játék cél

A játékosok megpróbálnak 4 körön
keresztül minél több gy zelmi
pontot szerezni, amit a vadászaik
Mamut csorda közelébe
helyezésével érhetnek el.

Mivel minden játékosnak ez a célja:
a konfliktus elkerülhetetlen

Minden kör után értékelés
van.

Akinek a játék végén a legtöbb pontja
van, az nyer.

1



Játék el készületek

Tegyük a játéktáblát az asztal közepére. A Játékosok számának függvényében le
kell takarni egyes régiókat a megfelel  Gleccser lapokkal:

• 3 Játékos esetén:  1-4 régiókat fedjük le;
• 4 Játékos esetén: 1 és 4 régiót fedjük be;
• 5 Játékos esetén: nem kell letakarni régiót.

A megmaradt Gleccser lapokat rakjuk sorba a hátlapjukon lev  szám szerint és tegyük
egy pakliba a tábla mellé.

Megjegyzés: a játékosok nem tehetik, és nem mozgathatják a vadászukat olyan régióra,
amin gleccser lap van.

A Mamutokat is meghatározott régiókra kell letenni, a játékosok számának függvényében:
• 3 Játékos esetén: 5-8 régiókra kerül 1-1 Mamut.

A megmaradt 2 Mamut nem játszik, visszakerül a dobozba.

• 4 Játékos esetén: 2, 3, 6 és 7 régiókra kell 1-1 Mamutot helyezni.
1 Mamut pedig a tábla mellé kerül.
A hatodik Mamut nem játszik és visszakerül a dobozba.

• 5 Játékos esetén:1-4 régiókra kerül 1-1 Mamut.
    A megmaradt 2 Mamut a tábla mellé kerül.

Csoportosítsuk a kártyákat 2 pakliba a hátlapjuk alapján (világos - sötét), keverjük meg
ket, és arccal lefele tegyük ket a tábla mellé, a 2 pakli közé tegyük az elválasztót.

Minden Játékos kap:
•  4 Követ, amit maga elé kell raknia.
•  13 Vadász a választott színb l, szintén a játékos elé téve.

Egyet közülük minden játékos a pontozó sáv kezd  pontjára kell tegyen.
Megjegyzés: Minden K , Vadász, Bunkósbot, amit birtokol, mindig a Játékos el tt kell,
hogy legyen, hogy minden játékostárs jól láthassa.

A Játékosok számától függ en tegyünk Köveket a sötét kártya pakli mellé, ez lesz a
„Sötét Tartalék”:

• 3 Játékos esetén: 20 K
•  4 Játékos esetén: 25 K
•  5 Játékos esetén: 30 K

Ha 5 játékosnál kevesebben játszanak, akkor a megmaradt köveket vissza kell tenni a
dobozba.

Arccal lefele tegyük a Tábortüzeket a tábla mellé és keverjük össze ket. Aztán a
gleccser mentes régiókra tegyünk bel lük 1-1 darabot anélkül, h megnéznénk ket
és természetesen szintén arccal lefele. A megmaradtakat hagyjuk a tábla mellett.

A 6 darab Bunkósbotot tegyük a tábla mellé.

A játékosok választanak egy kezd  játékost, aki az el készít  kört kezdi,
még a tényleges játék el tt: majd az óramutató járásának megfelel en
minden játékos tesz egy vadászt valamelyik régióra (ne felejtsük a
Gleccseres régiók Tabuk!). Ezt addig folytatjuk, amíg mindenkinek van
fent 6 Vadásza a táblán. Ezzel vége az el készít  körnek.

Ezután még minden játékos húz 2 világos
és 3 sötét kártyát a pakliból. Ez lesz a
játékosok kezd  készlete, amit a többiek
el tt titokban kell tartani.
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Játék el készületek

Takarjunk le néhány régiót
Gleccser lappal a játékosok
számától függ en::

• 3 Játékos:  1-4 Régiót
• 4 Játékos:  1 és 4 Régiót
• 5 Játékos:  Nem kell letakarni

Mamutok lehelyezése:
• 3 Játékos: 5-8 régiókra
• 4 Játékos: 2/3/6/7 régiókra

(+1 tartalék)
• 5 Játékos: 1-4 régiókra

(+2 tartalék)

A kártyákat a hátlapjuk alapján
2 pakliba osztjuk szét.

Minden Játékos kap:

•  4 Követ
•  13 Vadász(1    Pontozósávra,

6 Táblára,      6    Tartalék)
•  2 Világos és 3 Sötét Kártya

A „Sötét Tartalék” létrehozása:
•  3 Játékos:  20 K
•  4 Játékos:  25 K
•  5 Játékos:  30 K

Minden régióra tegyünk arccal lefele
1 Tábortüzet.

Bunkósbotokat tegyük a tábla mellé



Játékmenet

A játék 4 körb l áll, minden körön belül a következ  4 fázis van az a következ
sorrendben:

1.) Telepítés  2.) Konfliktus 3.) Pontozás 4.) Gleccser (kivéve a 4. körben)

1.) Telepítés

A kezd  játékos kezdi a Telepítés fázist, (Az els  körben), aztán a többiek az óramutató
járásnak megfelel en. Egy fázisban a következ ket teheti a játékos az alábbi sorrendben:

1.1) Ki kell játszania 1 kártyát a kezéb l.
1.2) Eldobhat 1 lapot, ha akar
1.3) Annyi lapot húz, hogy a kezében megint 5 lap legyen.

1.1)1 kártya kijátszása
Amikor a játékoson a sor, mindig ki kell játszani 1 lapot a kezéb l, amit arccal felfele a
megfelel  szín  dobott lapok pakli tetejére kell tenni. A játék során így 2 dobott pakli fog
létrejönni. A kijátszás után a játékosnak végre kell hajtania a lapnak megfelel  akciót. A
játékos 2 féle kártyából választhat:

•  Világos kártya kijátszása esetén be kell fizetnie annyi követ, amennyit a lap mutat, a
befizetett köveket a világos pakli mellé kell teni, ez lesz a „Világos Tartalék”. Ezután
kell végrehajtani a megfelel  akciót.
Csak akkor játszható ki világos kártya, ha teljesen ki tudja fizetni a játékos, ha nem,
akkor sötét lapot kell kijátszania.

•  Sötét kártya kijátszása esetén a kijátszó Játékos annyi követ kap a sötét tartalékból,
amennyit a kártya mutat. Ezután végre hajtja a kártyán leírt akciót egy választott
játékosnak vagy minden játékostársának segítve ezzel a lapon leírtak szerint.

Megjegyzés: Ha a Játékosnak a köre kezdetén 8 vagy több köve van, akkor nem
játszhat ki sötét kártyát, csak világos kártyát. (kivéve Kultusz kártya, lásd 7. oldal)

1.2) Egy Kártya eldobása
Miután a Játékos kijátszott egy kártyát, egy másikat eldobhat. (Ennek az akció nem
történnek meg!!!). Az eldobandó lapot úgy kell a dobott pakli aljára tenni, arccal felfele, h
a játékostársak ne lássak mi az eldobott lap.

1.3) Kártya(ák) húzása
A Játékos 1 vagy 2 kártyát húz, hogy újra 5 lap legyen a kezében.

Figyelem: Nem kell a Játékosnak ugyanolyan kártyát húznia, mint amilyet kijátszott
vagy eldobott. Csak arra kell figyelnie a húzásnál, nem lehet minden kártya ugyanolyan
szín  a kezében. A Játékosoknak mindig úgy kell tartania a lapjukat, h a többiek lássák,
h egy színb l hány lapjuk is van

Ha a húzó pakli elfogy, akkor a dobott pakli kell újra összekeverni, majd arccal lefele új
húzó pakliként lehelyezni a tábla mellé.

Figyelem: A dobott pakli legfels  lapját az újra keveréskor meg kell hagyni az új dobó pakli
kezd lapjának. (a Kultuszt kártya miatt, lásd 7. oldal)

Amikor valamelyik játékos az utolsó követ is elveszi a sötét tartalékból, akkor a telepítés
fázisnak vége a megfelel  akció után (kivéve a 4. kör, lásd 6. oldal) és a kör a 2. fázissal
folytatódik.
Megjegyzés: Ha nincs annyi k  a sötét tartalékban, amennyit a játékosnak kapnia kellene,
akkor a világos tartalékba befizettetek közül kell kiegészíteni.

Játékmenet
4 Kör, az alábbi 4 fázissal:

1.) Telepítés
2.) Konfliktus
3.) Pontozás
4.) Gleccser

1.) Telepítés

•  Kijátszik 1 kártyát
•  El lehet dobni 1 lapot
•  5 lapra tölt

1.1) Egy kártya kijátszása
(kötelez )

Világos kártya:
•  jó a Játékosnak
•  K be kerül

Sötét kártya:
•  jó az Ellenfeleknek
•  Követ ad

1.2) Egy kártya eldobása
(Opcionális)

1.3) Kiegészítése 5-re a kézben lev
lapoknak
(Nem lehet 5 azonos hátlapú kártya
egy játékos kezében sem!)
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2.) Konfliktus

Legel ször is a Játékosok felfordítják az összes Tábort z lapot, majd ellen rizni kell
minden régión, hogy túl sok ott a vadász vagy sem. Az egyes régiókon tartózkodható
vadászok száma a következ  három dologtól függ:

2.1) Az alap limit (3):
Minden régión maximum 3 vadász lehet.
2.2) Mamutoktól (+1 mamutonként):
Minden a régión tartózkodó Mamuttal eggyel n  a limit.
2.3) Tábort z (+0,1 vagy 2 Tábortüzenként)
Minden a régión találtható Tábort z után 0-2–vel n  a limit, a Tábort z
értékét l függ en.

Példa: a régión a Játékos a következ ket látja:

•   0 Mamut, 0 db Tábort z max. 3 Vadász lehet itt
•   1 Mamut, 1 db 2 érték  Tábort z max. 6 Vadász lehet itt
•   3 Mamut, 1 db 0 + 1 db 2 érték  Tábort z max. 8 Vadász lehet itt

Ha több Vadász áll egy régión, mint amennyinek szabadna, akkor le kell szedni
bel lük: Az a játékos, akinek a legkevesebb Vadásza van ott, az vesz le el ször
egyet a Vadászaiból és teszi vissza maga elé, majd az a játékos, akinek a második
legkevesebb vadásza a régión veszi le egy vadászát. Aztán akinek a harmadik
legkevesebb és így tovább, folytatva addig, amíg szükséges, azaz amíg a Vadászok
száma meg nem egyezik a régió limitjével.
Ha több játékosnak is ugyanannyi vadásza van a régión, akkor mindegyiküknek le kell
vennie 1 vadászt, ha rajtuk a sor. Így elképzelhet , hogy kevesebb vadász marad fent a
régión, mint amennyit elbírna az az adott terület.

Megjegyzés: A Konfliktusra a Bunkósbot használata is hatással van, ennek leírása a 7.
oldalon található.

Példa 1: A terület 5 Vadászt bír el, de 9 Vadász található rajta: 2 piros, 3 kék, 4
zöld.
El ször a pirosnak kell levennie 1 Vadászát, aztán a kék vesz le egyet a sajátjai
közül, majd végül a zöld vesz le egyet. Mivel még így is több mint 5 Vadász van
a régión, kezd dik elölr l a vadászok levétele: piros leszed egy vadászt. Így már
5 van csak fent, pont annyi, amit a terület elbír, ezért nem kell többet levenni a
tábláról, a konfliktusnak vége.

Példa 2: egy másik területen 7 vadász tartózkodhat egyszerre, de itt 13 Vadász
van: 2-2 a pirosból, kékb l, feketéb l, 3 zöld és 4 sárga. Legel ször a piros—kék-
fekete Játékosoknak kell levennie egyszerre 1-1 Vadászt. Ezután a zöld, majd
végül a sárga veszi le 1 Vadászát. Mivel még így is sok Vadász van a területen,
újra kell kezdeni a Vadászok leszedését. El ször a piros-kék-fekete szedi le 1-1
vadászát, egyszerre. Ekkor már a limit alá kerül a Vadászok száma a területen,
így a konfliktusnak vége.

Azokon a területeken ahol a Vadászok száma egyenl  vagy kevesebb, mint a limit,
ott nem alakul ki konfliktus és nem kell leszedni Vadászokat.

Megjegyzés: A Konfliktus fázis végén az összes Tábortüzet és Bunkósbotot le kell szedni
a tábláról (nem kell a játékos saját, fel nem használt Bunkósbotjait visszatenni), és vissza
kell tenni ket a talon területre, még akkor is, ha nem lettek felhasználva a Konfliktus
fázisban!

Amikor az összes konfliktus megoldódott a 3. Fázis következik:

2.) Konfliktus

Minden régión ellen rizni kell a
Vadászok számát.

A régión tartózkodható Vadászok
száma:

3 + Mamut + Tábort z

Amikor több Vadász található 1
régión, mint amennyi lehet, akkor
akinek a legkevesebb van ott, az
leveszi egy vadászát, majd akinek a
második legkevesebb van ott vesz
le egyet, stb, míg el nem érik a
limitet.

Bunkósbottal rendelkez  vadászok
nem vehet k le!

Le kell szedni az összes Tábortüzet
és Bunkósbotot
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3.) Pontozás

A Játékosok ekkor számolják össze a Gy zelmi pontokat, ami a táblán található
Vadászaik után jár. A pontozás maga igen egyszer , az összes régiót egyszerre lehet
értékelni. Minden Vadászért, ami valamelyik területen van, a Játékosa kap:

•  Ha nincs mellette Mamut – 1 Gy zelmi pontot;
•  Ha 1 Mamut van mellette; - 2 Gy zelmi pontot,
•  Ha 2 vagy több Mamut van mellette - 3 Gy zelmi pontot.

Elképzelhet , de inkább csak elméleti lehet ség, hogy mind a 6 Mamut egy
területen van. Ekkor sem kap az ottani Vadászokért a Játékosuk extra
pontot, csak ugyanúgy 3 pontot Vadászonként, mint 2 Mamutnál.

A kapott Gy zelmi pontokat a pontozó sávon kell lelépni.

3.) Pontozás

Minden régió értékel dik:

•  Mamut nélküli terület:
1 Pont Vadászonként

•  1 Mamut van a területen:
2 Pont Vadászonként

•  2 v több Mamut van a területen:
3 Pont Vadászonként

Példa:
• A 9. Régión a sárga kap 9 Pontot, a Kék és piros kap 3 pontot.
• A 10. Régión a kék kap 6 pontot a zöld kap 4-et
• A 11. Régión a piros kap 2 pontot

Ha minden régió ki lett értékelve, akkor következik a 4., azaz az utolsó fázis:

4.) Gleccser

Az a Játékos, akinek a legkevesebb pontja van a pontozás után, feltehet egy Gleccser
lapot a táblára, egy általa választott területre, ha akar. A választott régiónak a már
Gleccserrel letakart területtel szomszédosnak kell lennie, vagy tábla tetején kell lennie.

Példa: 3 Játékos esetén az els  Gleccser lap az 5-8 régiók valamelyikére tehet  le, 4
Játékos esetén az els  Gleccser lap csak a 2,3 vagy az 5-8 területek valamelyikére
tehet  le, 5 Játékos esetén pedig az 1-4 terültekre tehet  le az els  Gleccser lap.

A Játékosoknak le kell venniük az összes Vadászt az adott területr l, visszatéve
ket maguk elé. A Mamutokat is le kell szedni err l a területr l, és a tábla mellé

kell helyezni ket.

Megjegyzés: Ha 2 vagy több játékosnak egyformán legkevesebb pontja van, akkor az
tehet fel Gleccsert, akinek kevesebb Vadásza van a táblán. Ha az is megegyezik,
akkor az teheti fel a lapot, akinek kevesebb Köve van. Ha még mindig döntetlen a
helyzet, akkor sorshúzással kell eldönteni, hogy ki teheti le a Gleccser lapot.

Emlékeztet :
Vadászok és Mamutok nem tehet k olyan területre, amin Gleccser lap van!

4.) Gleccser

Az a Játékos, akinek a
legkevesebb pontja van, feltehet
egy Gleccser lapot

Az érintett Vadászok és Mamutok
visszakerülnek a tartalékba.
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A Következ  Kör

A következ  kör elején a Játékosoknak a következ  két dolgot kell megtenniük:
•  Az összes Követ a Világos tartalékból a Sötét tartalékba kell áttenni, a sötét

kártyák mellé, ezzel az új kör Sötét tartalékját létrehozva.
Megjegyzés: Ha a Sötét tartalékba így kevesebb, mint 10 K  lesz, akkor
minden Játékosnak „adomány”-t kell adni a saját köveib l, h legalább 10 k
legyen a Sötét talonban. Minden játékosnak ugyanannyi követ kell adnia, ha ez
lehetséges.
Példa: Csak 6 K  van a Sötét tartalékban./3 Játékos van/ Így mind 3
Játékosnak 2 Követ kell betennie ahhoz, hogy legalább 10 legyen a Sötét
tartalékban. Abban az esetben, ha az egyik Játékosnak csak 1 köve van, akkor
 csak 1 db-t tesz, de a többieknek 2-t kell tenniük, így összesen 11 K  lesz

majd a Sötét Talonban.…

•  Meg kell keverni a Tábort z lapokat és arccal lefele, a tábla mellé kell tenni.
Minden Gleccser mentes Régióra tegyünk 1-1 darabot, anélkül, hogy
megnéznénk milyen Tábort z is az. A megmaradtakat a tábla mellett hagyjuk,
anélkül hogy megfordítanánk ket.

Annak a Játékosnak a bal szomszédja a Kezd  Játékos, aki az el  körben az els
fázist kezdte.

Megjegyzés: Az utolsó körben 2 Speciális szabály van:

1. Amikor valamelyik Játékos olyan Sötét kártyát használna, hogy vége lenne az
els  fázisnak (Telepítés), azaz nem maradna k  a Sötét talonban, akkor neki
már nem kell végre hajtania az akciót, ami a kártyán van, és nem kapja meg a
Köveket sem, ami a kártyáért járna. A Sötét talonból a köveket át kell tenni a
világosba

2. Nincs Gleccser Fázis.

A Játék vége

A 4. kör után a játéknak vége. A legtöbb pontot szerz  Játékos a gy ztes. Ha 2 vagy több
játékosnak ugyanannyi pontja van, akkor az nyert, akinek több Vadásza van a táblán. Ha
ez is azonos, akkor az a gy ztes, akinek több Köve maradt.

Ha rövidebb játékot szeretnének játszani a Játékosok, akkor csak 3 kört játszanak le.

A Játékkártyák

A következ  szabályok vonatkoznak a kártyákra:

•  Az a játékos, aki a sötét kártya akciójának célpontja, elutasíthatja a felkínált akció
egy részét, vagy az egészét is.

•  Amikor a kártya a „lehelyezés” kifejezést használja, akkor a Játékos a
Vadászait és a Mamutokat a tartalékból teheti fel a tábla valamely régiójára. Ha a
„mozgatás” kifejezést, akkor csak a táblán található Vadászokat és Mamutokat
lehet egy másik régióra áttenni.
Ha a játékosnak NINCS már tartalékban lev  Vadásza, akkor lehet a „lehelyezés”
szöveg  kártya esetén is a mozgatást választani. Ugyanígy ha NINCS már
Mamut a tartalékban, akkor a Mamut lehelyezése helyett is lehet a táblán lev
mamutokat mozgatni helyette.
Példa: a játékos olyan kártyát játszik ki, amivel 3 Vadászt tehet a táblára, de neki már
csak 1 Vadásza van. Ekkor azt az egyet fel kell tennie a táblára és a másik 2 helyett
mozgathatja a táblán lev  Vadászai közül bármelyik kett t

•  Amikor a kártyára az van írva, hogy „szomszédos”, az olyan területeket jelent,
amiknek van közös határa. Például az 1 és 6 vagy a 7 és 12 régiók
szomszédosak. A 2 és 7, valamint a 6 és 11 nem szomszédos területek. Az olyan
régiók, amiket egy  Gleccserrel takart régió választ el, azok nem szomszédosak
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A Következ  Kör

A Világos tartalékból a Sötét
tartalékba kell tenni a köveket.
(minimum 10!)

Az összes Tábortüzet össze kell
keverni és a táblára helyezni ket.

Speciális szabályok az utolsó Körben:

1. A legutolsó Sötét Kártya
akcióját nem kell végrehajtani

2. Nincs Gleccser fázis

Játék vége

Akinek a legtöbb pontja van a 4.
kör után az a Gy ztes!

A Játékkártyák

A játékos visszautasíthatja egy sötét
kártya akcióját

A lehelyezés és a mozgatás közötti
különbség.



A Világos Játékkártyák

2 db minden
Táj típusból
= 12 Kártya

A Játékos lehelyezhet
összesen 3 vadászt
bármilyen kombinációban
a tábla olyan régióira,
amilyen a kártya típusa.
Vagy csak 2 vadászt
helyez le a táblára, de
akkor bármilyen régióra
teheti ket. (Mindegy, hogy
1 v 2 régióra teszi ket).

3 Kártya

A Játékos felcserélhet
bármely 2 Vadászt, amik
szomszédos régiókban
vannak. Példa: „Zöld“
elmozgat egy kék vadászt a
6. régióról a 9.-re, és egy
piros vadászt a 9. régióról a
6.-ra.

A Játékos kap egy
bunkósbotot a tartalékból,

3 Kártya

A Játékos mozgathat
3 tetsz leges Vadászt,
bármelyik játékosét, a
sajátját is, bármelyik
régióból egy vele
szomszédos régióba.
Nem lehet ugyanannak a
játékosnak 3 Vadászát
mozgatni –még a sajátot
sem-, és ugyanazt a
vadászt sem lehet 2x
mozgatni.

A Játékos lehelyezhet 2
Vadászt és 1 Mamutot a
tábla bármelyik régiójára.
/De csak 1 régióra/
Ha nincs már Mamut a
tartalékban, akkor egy
szomszédos régióról át-
mozgathat. egy Mamutot

3 Kártya

ha még van ott . S ezt
azonnal le kell tennie
valamelyik vadászához,
ami a tábla valamelyik
régióján van. De teheti
maga elé is, és majd csak
akkor használja fel, amikor

Példa: a Zöld mozgat egy piros vadászt 4-es
régióról a 7-esr, egy kék vadászt a 4-esr l a
8-asra, és egy zöld vadászt a 8-asról a 12-re.

Kultusz kártya. A Játékos
eldöntheti, hogy a két
dobott pakli legfels  lapja
közül melyiket akarja

      2 Kártya arra a területre, ahova a 2
új vadászát letette.

legközelebb vadászt helyez a táblára, vagy
mozgat egyet, de ebben az esetben az
egyik olyan Vadászhoz kell tennie, amit
lehelyez, vagy elmozgat.
Ha egy Vadász kap bunkósbotot, azt a 2 Kártya

újra kijátszani. A döntés
után a kiválasztott
kártyát ugyanúgy kell
megjátszani, mint nor-
mál esetben. Ha világos

2 Kártya

3 Kártya

A Játékos 3 saját
Vadászát és egy mamutot
mozgathat egy területr l
egy szomszédos
területre. Vagy mozgat-
hatja 3 saját vadászát
Mamut nélkül egy régióról
valamelyik szomszédos
régióra.

A Játékos mozgathat 1
Mamutot.
Az alábbi 3 lehet ség-

l választhat:

1.) Lehelyez egy új Ma-
mutot valamelyik régióra 2

ért.

következ  konfliktusig meg kell tartania,
nem adhatja át másik vadásznak. Egy
Játékosnak lehet több Bunkósbotja is, és
többet is tehet fel egy körben, ha azok
el tte voltak. Minden Vadász legfeljebb egy
Bunkósbottal rendelkezhet.

A Bunkósbot megvédi a vadászt:
•  A Bunkósbotos Vadász mindig túléli a

Konfliktust. Ugyanúgy be kell számolni
a vadászok közé a régión, de minden
Bunkósbotos vadászt ki kell venni a
konfliktusból, és csak a megmaradtak
közül kell levenni addig, amíg a limitet
eléri a vadászok száma.

Példa: 5 Vadászt bír el a régió, de 7
tartózkodik ott: 1 piros (Bunkósbottal),

a kártya Követ kell fizetnie érte, ha
sötét, akkor pedig  kap Köveket a
kijátszásért.

Megjegyzés: a kártyát kijátszása után, a
megfelel  dobó pakli aljára kell tenni,
hogy legfelül mindig normál kártya
legyen mindkét dobott paklin. A
visszavett és kijátszott lapot pedig az
akció kivitelezése után visszatesszük a
dobó pakli tetejére. Megtörténhet, hogy
két egymást követ  Kultusz kártyával,
hogy ugyanazt az akciót kell többször
megjátszani.

2.) Mozgathat egy mamutot valamelyik
szomszédos régióba 3 K ért.
3.) Mozgathat egy Mamutot valamelyik nem
szomszédos régióba 5 K ért.

A Játékos elmozgathat egy
Tábortüzet egy tetsz leges
régióról egy másikra.
(Közben persze nem
nézheti meg, hogy mi az
értéke a Tábort znek)
Egy régión bármennyi Tá-
bort z lehet.

3 Kártya

2 sárga, és 4 kék. El ször a pirosnak
kellene levenni egyet, mert neki van a
legkevesebb vadásza, de mivel neki
Bunkója van, védett. Így a sárgának majd a
kéknek kell levennie 1-1 vadászt, és így
elérve a limitet vége a konfliktusnak.

• A Bunkósbotos Vadászt soha nem
mozgathat, cserélhet és vehet le
ellenfél. A saját Játékosának szabad
ezeket tennie.

Egy Bunkósbot megszerzése helyett a
Játékos letehet egy Mamutot a táblára a
tartalékból, ha már nincs Mamut, akkor
pedig a táblán mozgathat egy Mamutot
valamelyik szomszédos régióba.

Példa: a Játékos kijátszik egy világos
Kultusz kártyát, és a világos dobott pakli
aljára teszi és választja a sötét dobott pakli
tetejér l a lapot, amit kijátszik. Megkapja
érte a köveket –sötét lapot játszott ki- a
sötét tartalékból.
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A Sötét Játékkártyák

2 Kártya

Minden ellenfél, a
kijátszó bal szomszéd-
jától kezdve, letehet a
tábla bármely régiójára
1 vagy 2 Vadászt. Ha
valamelyik ellenfélnek nincs
már Vadásza, akkor a
táblán lev  Vadászaiból
mozgathat 1 v 2 darabot
egy tetsz leges másik
régióba.

3 Kártya

A Játékos kiválaszt egy
ellenfelet, aki levehet a
tábláról 2 tetsz leges
Vadászt, visszaadva a
játékosuknak. Nem ve-
het le ugyanattól a játé-
kostól 2 Vadászt.

3 Kártya

A Játékos kiválaszt
egy ellenfelet, aki
kaphat egy Bunkós-
botot – a szabályait
lásd a fehér kártyánál
- vagy mozgathat a
Vadászai közül kett t
bármelyik régióról
bármelyik másikra.

Olyan, mint a fenti kár-
tya, csak minden ellen-
fél 1 Vadászt tehet le a
táblára.

4 Kártya 3 Kártya

A Játékos kiválaszt egy el-
lenfelet, aki mozgathat egy
Tábort z lapot egy
tetsz leges régióról egy
másikra. (Közben persze
nem nézheti meg, hogy mi
az értéke a Tábort znek)
Egy régión bármennyi Tá-
bort z lehet..

      2 Kártya

Ugyanaz, mint a fenti
kártya, de csak egy
Vadászt vehet le a
kiválasztott ellenfél.

A Játékos kiválaszt egy
ellenfelet, aki leveheti a
tábláról bármelyik
Mamutot, visszatéve azt
a talonba.
Ha nincs egy Vadász se a
táblán, akkor letehet egyet
a táblára.  – Ez nincs
benne a német nyelv
szabályban, a RioGrande
féle angolban láttam csak.

2 Kártya

Kultusz Kártya. Ugya-
nolyan, mint a világos
Kultusz kártya, csak t
majd a sötét dobott
pakli alá kell tenni
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Megjegyzés: Ha egy játékosnak 8
vagy több köve van, attól még
kijátszhatja a Sötét Kultusz kártyát, de
csak a világos dobott pakli tetejét
választhatja.

3 Kártya


