
5. forgatókönyv - Kannibál Sziget 
 

Bár nehéz elhinni, a hajótok elsüllyedése még csak a jéghegy csúcsa volt… Egy nagyon veszélyes szigetre 

keveredtetek. Kannibálok szigetére. Harcolnotok kell. Az erdőben rejtőzködve kell felkutatnotok a falvaikat és 

egyenként porig égetni őket… 

 

 

Az előkészületek módosítása: 

Helyezzétek a 4-es számú szigetlapkát (a kannibálok városát) képpel lefelé a képen látható mezőre. A játékosok 

két véletlenszerű kezdő tárgykártya helyett a rum (Flask of Rum) és a kalapács és szögek (Hammer & Nails) 

tárgykártyákkal kezdenek. 

 

 

A forgatókönyv célja 

Célotok az, hogy elpusztítsátok a kannibálok városát. A kannibálok városának ereje 21-Y, ahol Y = 3 x (a 

felgyújtott kannibál falvak száma).  

 

 

Kannibálok támadása 

Minden játékos 3 – X sérülést kap. 

X – a felgyújtott kannibál falvak száma (vagyis ha a játékosok eddig 2 falut gyújtottak fel, minden játékos 3-2=1 

sérülést kap). Ezen kívül a játékosoknak át kell mozgatniuk táborukat egy szomszédos lapkára, különben 

elveszítik a menedéküket (amikor elveszítitek a menedéket, állítsátok vissza a tető és a palánk szintjét 0-ra) vagy 

minden játékos kap 2 sérülést. 

 

BALLISTA (BALLISTA) 

+2 palánk +1 fegyverszint 

 

KENU (CANOE) 

A felderítés során húzz 2 szigetlapkát és válassz közülük 1-et. 

 

 

Egyéb különleges szabályok 

 

Véres jelenés 

A kannibálok városának lapkája magától felfedezésre és felfordításra kerül a 4. kör elején (az események fázisa 

előtt). Helyezzétek a 6-os számjelzőt a felfordított lapkára, jelezvén, hogy az a kannibálok városa. 

 

Félelem 

A játékosok tábora nem lehet olyan lapkán, melyen egy kannibál falu vagy város található (kivéve, ha azt 

felgyújtották). Az olyan lapkákon, melyeken kannibál falu vagy város található (kivéve, ha azt felgyújtották), 

minden nyersanyag gyűjtögetés akcióhoz a megszokottnál eggyel több bábura lesz szükség. 

 

Háború 

Ahhoz, hogy egy kannibál falut vagy várost felgyújtsanak, a játékosoknak egy vadászat akciót kell 

végrehajtaniuk az adott lapkán, a vadállatokkal történő küzdelem szabályait követve (tehát össze kell 

hasonlítaniuk fegyverszintjüket a falu/város erejével, és minden hiányzó szintért egy sérülést kapnak). 

 

Gyógyító kenőcs 

+1 életerő 

 

 



Régi, széles pengéjű kés 

+1 fegyverszint 

Fúvócső 

Átmenetileg ad +2 fegyverszintet. 

A sziget térképe 

Nézzétek meg a felső 3 szigetlapkát. 

Tegyétek vissza őket tetszés szerinti sorrendben. 

Első falu 

Az a játékos, aki felfedezte, kap egy sérülést. 

Második falu 

Az a játékos, aki felfedezte, kap egy sérülést. A kannibálok megtámadják a táborotokat – ha lehetséges, dobjatok 

el egy fát vagy egy élelmet. 

Harmadik falu 

Az a játékos, aki felfedezte, kap egy sérülést. A kannibálok megtámadják a táborotokat – ha lehetséges, dobjatok 

el egy fát vagy egy élelmet. 

Negyedik falu 

Az a játékos, aki felfedezte, kap egy sérülést, ha rendelkeztek gyógyírral (Cure), vagy 3 sérülést, ha nem. A 

kannibálok megtámadják a táborotokat – ha lehetséges, dobjatok el egy fát vagy egy élelmet. 

Minden falu ereje 4 + a felfordított szigetlapkán látható totem ikonok száma. Ha felgyújtottátok, fedjétek le a 

totem ikonját egy fekete jelzővel – ez nem fog beleszámítani a felfedett totem ikonok számába. 

Győzelmi pontok 

1 GyP minden életerőért 

3 GyP minden fegyverszintért

3 GyP minden palánkszintért 

3 GyP minden felgyújtott kannibál faluért 

5 GyP a felgyújtott kannibál városért 

Dátum 1 2 3 4 
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