
4. forgatókönyv - Vulkán Sziget 
 

Kincskeresők vagytok, akik ősi templomokat próbálnak felfedezni a dzsungel mélyén! A szigetet újabb 

zsákmányok reményében igyekeztek felderíteni. Hozzatok magatokkal minél több kincset, és meneküljetek el a 

szigetről, mielőtt a vulkán mindent elpusztítana… Említettük, hogy a kis csónakotok eltűnt? Igen, ha el akartok 

menekülni a szigetről, újat kell építenetek. 

 

 

Az előkészületek módosítása: 

Kezdjetek elkészült késsel (Knife) és lapáttal (Shovel) (ezeket fordítsátok a tárgy oldalukkal felfelé). 

A 10-es számú lapkáról fogtok indulni, amelyen a piros iksz látható. A totem és a felfedezés ikonokat hagyjátok 

figyelmen kívül. A 8-as számú szigetlapkát a vulkán oldalával felfelé helyezzétek el. A vulkánlapkára nem 

léphettek rá. 

 

 

A forgatókönyv célja 

Derítsetek fel bizonyos számú lapkát (lásd a táblázatot). 

Hajtsatok végre bizonyos számú totem ikonhoz kapcsolódó felderítés akciót. 

Építsétek meg a kis csónakot (Jolly-boat).  

 

 

Kis templom 

Hajts végre egy felderítés akciót, hogy húzhass 3 rejtélykártyát. Minden típust hajts végre. Különleges szabály: 

Mind a 3 kártyát kötelező felhúznotok és végrehajtanotok. 

 

Romos falu 

Hajts végre egy felderítés akciót, hogy húzhass 4 rejtélykártyát. Minden típust hajts végre. Különleges szabály: 

Mind a 4 kártyát kötelező felhúznotok és végrehajtanotok. 

 

Elrejtett barlang 

Hajts végre egy felderítés akciót, hogy húzhass 4 rejtélykártyát. Minden típust hajts végre. Különleges szabály: 

Mind a 4 kártyát kötelező felhúznotok és végrehajtanotok. Ehhez az akcióhoz a megszokottnál 1-gyel több bábut 

kell rendelnetek. 

 

Földalatti templom 

Hajts végre egy felderítés akciót, hogy húzhass 5 rejtélykártyát. Minden típust hajts végre. Különleges szabály: 

Mind az 5 kártyát kötelező felhúznotok és végrehajtanotok. Ehhez az akcióhoz a megszokottnál 1-gyel több 

bábut kell rendelnetek. 

 

Ezeket a felderítés akciókat a hozzájuk tartozó szigetlapkákon kell végrehajtanotok. 

 

 

Hamufelhő 

Helyezzetek 2 fehér jelzőt 2 különböző szigetmezőre/-lapkára. Ezek a hamujelzők. Egy lapkán sosem lehet 1-nél 

több hamujelző. A szigetmezőkre/-lapkákra helyezett hamujelzők azt jelentik, hogy minden ott végrehajtott 

akcióhoz a megszokottnál eggyel több bábura lesz szükség. 

 

 

Egyéb különleges szabályok 

Helyezzetek egy mínusz egy bábut ábrázoló jelzőt a felderítés akciómezőjére. Ez a játék végéig ott fog maradni, 

ami azt jelenti, hogy minden felderítés akcióhoz a megszokottnál 1-gyel több bábut kell használnunk. 

A menedék, a tető vagy a palánk építésénél a szőrmét kezeljük faként. 



A 4. körtől kezdve a vulkánból folyó láva néhány lapkát elérhetetlenné tesz. A lapkák „megsemmisülésének” 

sorrendjét a fenti térképen láthatjátok: a megfelelő kör elején (az eseményfázis előtt) a jelzett lapkákat 

fordítsátok képpel lefelé. 

Ha a játékosoknak ilyen lapkán volt a tábora, meghalnak. 

Régi térkép 

Húzz 1 rejtélykártyával kevesebbet. 

Indy naplója 

Hagyjátok figyelmen kívül 1 csapda hatását. 

Fáklya 

Hagyjátok figyelmen kívül 1 szörny hatását. 

Régi vászon 

Hagyjatok figyelmen kívül 1 esőfelhőt. 

KÖTÉLHÁGCSÓ (ROPE LADDER) 

egy zöld bábu 

(csak totem akciókhoz) 

KIS CSÓNAK (JOLLY-BOAT) 

Győztetek. 

Győzelmi pontok 

5 GyP a kis csónakért 

1 GyP minden életerőért 

2 GyP minden fegyverszintért 

1 GyP minden felfedezett szigetlapkáért 

3 GyP minden totemért 
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