
3. forgatókönyv - Mentsétek meg Jennyt! 
 

Hajótöröttek vagytok egy lakatlan szigeten. Nehéz helyzetben vagytok, de nézzetek csak oda! Egyik 

utastársatok, a gyönyörű Jenny egy magányos sziklán ragadt az óceán közepén! Tutajt kell építenetek, és meg 

kell őt mentenetek! Azután pedig jobb, ha építetek egy hajót és elmenekültök a szigetről. Hurrikán közeleg… 

 

 

A forgatókönyv célja 

 

Ennek a forgatókönyvnek két célja van. Az első cél, hogy megmentsétek Jennyt. Ehhez meg kell építenetek a 

tutaj (Raft) tárgyat, majd egy felderítés akciót kell végrehajtanotok rajta, hogy visszahozhassátok Jennyt a 

táborba. Ha Jenny meghal, a játék véget ér és a játékosok vesztettek. 

A második cél egy mentőcsónak (Lifeboat) készítése, amivel elmenekülhettek a szigetről. Ha ez a két feltétel 

teljesül, a játékot azonnal megnyeritek. 

 

 

Csúszós sziklák 

Az a játékos, aki az első ilyen ikonnal rendelkező szigetlapkát felfedezte, kap 2 sérülést. 

 

Temető 

- 2 morál 

 

Árbocok és gerendák maradványai 

Fordítsátok a kötél (Rope) találmányt a tárgy oldalára. 

 

Lezuhant léghajó 

2 szőrme 

 

 

Egyéb különleges szabályok 

A megmentés pillanatáig Jenny minden éjszaka 2 sérülést kap. Miután megmentettétek, vegyetek magatokhoz 

egy plusz bábut, ami Jennyt fogja jelképezni. Innentől kezdve őt is úgy kezeljük, mint egy játékost: 

- minden olyan esemény és kielégítetlen szükséglet következménye, amely az összes játékost érinti, rá is 

vonatkozni fog, 

- az időjárás rá is hatással lesz, 

- az éjszakai fázis során neki is ennie kell, és sérüléseket szerezhet, ha a szabad ég alatt alszik. 

Jenny nem változtatja meg a menedék, a tető és a palánk építési költségeit, viszont nem lehet kezdőjátékos sem, 

és az akciófázis során csak pihenés akciót hajthat végre (hogy 1-egy gyógyítson és rá nem lesz hatással az ágy 

(Bed) tárgy). 

 

Az előkészületek módosítása: 

Ha a viharjelző (Storm-glass) kezdő tárgykártyát húzzátok, dobjátok el, és húzzatok helyette másikat. 

 

 

Gyógynövények 

+ 1 életerő 

 

Pisztoly 

Átmenetileg ad +3 fegyverszintet. 

 

Romos kunyhó 

2 fa 

 



Szőlőtőke 

+1 palánk 

 

Vihar 

Hurrikán közeleg. Vihar tombol a táborban: 

-1 palánkszint 

 

 

TUTAJ (RAFT) 

Felderítés akció 1 vagy 2 bábuval: 

Megmentettétek Jennyt. 

? = sérülés 

 

MENTŐCSÓNAK (LIFEBOAT) 

Győztetek! 

 

 

Győzelmi pontok 

1 GyP minden életerőért 

2 GyP minden fegyverszintért 

4 GyP minden tetőszintért 

3 GyP minden palánkszintért 

 

5 GyP Jenny megmentéséért 

5 GyP a mentőcsónakért 

 

 

Dátum 1 2 3 4 
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