
Niagara – Diamond Joe
Diamond Joe egy félős öregember, aki szövetkezések útján tanult meg eddig túlélni. 

Ő egy társadalmat kerülő, félcédulás bolond, aki szereti a szép dolgokat.

Tartalom:
Diamond Joe kenuja

Előkészületek:
Helyezzük Diamond Joe kenuját az folyón található első mezőre. (a parthoz)

Diamond Joe drágakő begyűjtése:
Először minden játékos végrehajtja a cselekedeteit, illetve a  folyó mozgatását. Ezután 
Diamand Joe begyűjt egy drágakövet a kenuja mellett található drágakő lelőhelyről. Mindig 
csak az adott lelőhelynek megfelelő színű drágakövet gyűjthet be. Ha ott nincs a 
lelőhelynek megfelelő színű drágakő, abban az esetben nem gyűjt be semmit.

Ha a kenu mellett nincs lelőhely, vagy a kenuban már van drágakő, akkor nem történik 
semmi. Diamond Joe kenuja soha nem pakolhat le drágakövet a lelőhelyekre.

Diamond Joe mozgatása:
Miután Joe begyűjtötte a drágakövet, annyi mezőt mozog, amennyi a kezdő játékos 
evezőkártyáján látható. (Amennyiben az első játékos felhőkártyát játszott ki, Joe nem 
mozog.) Joe nem mozgathatja a felhőt. Joe először folyásiránnyal ellenkező irányban 
halad. Amint eléri a partoknál található első folyómezőt, a kenu irányt vált és a folyón lefelé 
fog mozogni, amíg a mozgáspontjai el nem fogynak. Ha Diamand Joe áthaladt a 
földnyelven, a folyó jobb oldali ágán folytatja útját.

Diamond Joe soha nem ér partot, valamint leeshet a vízesésen. Ha ez előfordulna, a 
következő kör elején visszakerül a folyó partoknál található első mezőjére. Ha a kenuban 
volt drágakő, az visszakerül a színének megfelelő lelőhelyre.

Találkozás Diamond Joe-val:
Ha ugyanazon a mezőn kezdesz, vagy arra érkezel, ahol Joe található, nagylelkű lehet 
hozzád:

− Ha a kenud üres, áthelyezheted Joe kenujából a drágakövet a sajátodba.
− Ha a kenudban van drágakő, kicserélheted az ő kenujában található drágakővel.
− Ha Joe kenuja üres, átadhatod neki a drágaköved.
− Választhatsz úgy is, hogy a cselekedetek egyikét sem hajtod végre.

A felsorolt cselekedetek szabadon választhatóak és nem kerülnek evezéspontba. Az 
alapjáték szabályainak megfelelően ezeket nem hajthatod végre, ha csak elhaladsz Joe 
mellett. A köröd ugyanazon a mezőn kell kezdened, vagy befejezned, ahol Joe kenuja áll, 
és csak ezután van lehetőséged a cselekedetek egyikének végrehajtására.

Joe reméli, hogy egymás között fogtok vetélkedni a drágakövekért; ő csak halászni akar, a 
medvékkel gúnyolódni és magában fecsegni.
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