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ÚJ HORIZONTOK FELÉ 
mini Mundus Novus kiegészítő 

 
A játékosok immár mást is tehetnek, mint a kereskedés. Felfedezhetik az Újvilágot, 
meghódíthatják annak területeit, a többi felfedezővel együtt. Ezen felül egy új mód 
is adódik a játék megnyerésére! 
 
 
ÚJ JÁTÉKÖSSZETEVŐK: 
9 területkártya 
 
Használd az alapjáték szabályait az alábbi eltérésekkel: 
 
ELŐKÉSZÜLETEK: 
Keverd meg a területkártyákat képpel lefelé, majd tedd egy pakliba az asztalra! Ez 
után csapd fel a 3 felső lapot képpel felfelé, a fejlesztés kártyák fölé! 
 
A JÁTÉK MENETE: 
Beszerzés fázis: 
Ha a birtokodban van egy területkártya, valamint a rajta feltüntetett konkvisztádor 
fejlesztés kártyája is, egy extra nyersanyag kártyát kapsz. Ha több ilyen kártya-
párod is van (területkártya + hozzá illő konkvisztádor), több extra nyersanyagot is 
kaphatsz ebben a fázisban. 
 
Fejlesztés fázis: 
A fejlesztés fázis alatt 2 új módon tudod felhasználni az árucikk kártyáidat (de csak 
az egyiket választhatod egy forduló alatt): 
 Fedezz fel és foglalj el egy új területet: ha kijátszol egy három 7-es, 8-as, vagy 

9-es árucikk kártyából álló sorozatot, azonnal elvehetsz egy tetszőleges 
területkártyát a 3 felcsapott közül. A területkártyát fektesd magad elé. Ez után 
azonnal pótolnod kell az elvett területkártyát, egy új lap felcsapásával. 

 Támadj meg egy másik játékost: ha kijátszol egy öt 7-es, 8-as, vagy 9-es árucikk 
kártyából álló sorozatot, azonnal elvehetsz egy tetszőleges területkártyát 
bármelyik ellenfeled elől. A területkártyát fektesd magad elé. 

 
A JÁTÉK VÉGE: 
Az a játékos, akinek egy forduló végén 3 területkártyája van, megnyeri a játékot. 
Abban az esetben, ha ugyanabban a fordulóban mutatja be egy játékos a tökéletes 
sorozatot, mint aminek a végén valamelyik játékosnak 3 területkártyája lesz; illetve, 
ha ugyanabban a fordulóban lesz több játékosnak is 3 területkártyája, akkor az a 
játékos nyer közülük, akinek több doubloonja van. 
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