
PÉNTEK ÉS A KUTYA

DOG - KUTYA
FRIDAY - PÉNTEK Eldobhatsz 2 ... jelzőt, hogy újradobhasd valamelyik akciókockát. 

RONCSKÁRTYÁK

CAPTAIN’S CHEST - KAPITÁNY LÁDÁJA Meglátsz egy vízen úszó nagy ládát. Ez egykor a hajó kapitányáé volt. EXPEDÍCIÓ
A KINCSÉRT Dobd el ezt a kártyát. Nem történik semmi.
FOOD  CRATES -  ÉLELMISZERES  LÁDÁK  Élelmiszeres  ládákat  veszel  észre  szétszóródva  a  parton.  EXPEDÍCIÓ  AZ
ÉLELEMÉRT Dobd el ezt a kártyát. Nem történik semmi.
WRECKED  LIFEBOAT -  MEGFENEKLETT  MENTŐCSÓNAK  Meglátod  egy  mentőcsónak  maradványait,  mely  néhány
mérfölddel távolabb egy óriási sziklának csapódott. EXPEDÍCIÓ A FÁÉRT Dobd el ezt a kártyát. Nem történik semmi. 

ÉPÍTÉS KALANDKÁRTYÁK

ACCIDENT - BALESET Hanyagságod miatt elvágod a lábad egy szerszámmal. Ez még komolyra fordulhat. Tegyél egy... jelzőt
a karaktered lábára. A kártyát keverd az események paklijába. ÜSZKÖSÖDÉS Nem akar meggyógyulni. Kezelésre lett volna
szükség, de már túl késő. Az a karakter, akinek a lábán ... jelző van,  veszít 3 ...-t vagy 1...- t, ha elkészült a ... . Dobd el a ...
jelzőt. Húzz egy újabb kártyát.
BREAKDOWN - ÖSSZEOMLÁS Nem vagy hozzászokva a kézzel készített eszközökhöz.  A kártyát keverd az események
paklijába. BOLDOGULÁS A szerszámok nem a legjobbak, de kemény munkával elérheted a célod. Az első játékos kap 2 ...-t.
Húzz egy újabb kártyát.
BROKEN LEVER - TÖRÖTT EMELŐ A bot, amit eddig emelőként használtál, eltörött. -1... .
COMING  TO  TERMS -  BELETÖRŐDÉS  Belegondolva  a  jövőbe  be  kell  látnod,  hogy  egyes  elképzeléseidet  az  adott
körülmények  között  lehetetlen  megvalósítani.  Dobj  el  3  találmánykártyát.  A  kártyát  keverd  az  események  paklijába.
ÖTLETHIÁNY Sötéten látod a jövőt. Húzz egy újabb kártyát.
CONSTRUCTION - ÉPÍTKEZÉS Szakítasz rá időt, hogy a tábort növényzettel is megerősítsd. Amint benövi a fű, erősebb lesz,
mint korábban.  A kártyát keverd az események paklijába. ERŐSEBB ÉPÍTMÉNY A bokrok és a fű megerősítette a palánkot.
+1 ... (ha van menedéked). Húzz egy újabb kártyát.
CONSTRUCTION IS WEAK - MEGGYENGÜLT ÉPÍTMÉNY A tábor mindenféle hulladékból készült, épphogy áll még. Keverd
az események paklijába. PUFF! Nem készíthetsz jó tetőt hulladékból. -1/2 ... (lefelé kerekítve). Húzz egy újabb kártyát.
CUT HEAD - FEJSÉRÜLÉS Beütöd a fejed, és mérgelődsz. Kapsz egy ...-t és 2 ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt a karaktered
fejére. A kártyát keverd az események paklijába. FEJFÁJÁS Nagy púp nőtt a fejedre, és szörnyen fáj. Ha még nem készült el a
..., akkor az a karakter, akinek a fején ... jelző van, kap 2 ...-t. Dobd el a ... jelzőt. Húzz egy újabb kártyát. 
DARK CLOUDS IN THE SKY - SÖTÉT FELHŐK GYÜLEKEZNEK Ez nehéz nap lesz. Ömlik az eső. Tegyél egy ... jelzőt az
időjárásmezőre. A kártyát keverd az események paklijába. AZ ESŐ UTÁN A menedék elég erős, így még a szakadó esőnek is
ellenállt. +1 ... (ha van menedéked). Húzz egy újabb kártyát. 
DANGEROUS WORK - VESZÉLYES MUNKA  Jó műhely nélkül a munka elég veszélyes. Tegyél egy ... és egy ... jelzőt az
építés akció mezőjére. 
FAST WORK - GYORS MUNKA Sietsz, hogy több dologra jusson időd. VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY végrehajtasz
még egy építés akciót (kötelező dobni a ... kockával) , és a kártyát keverd az események paklijába. A SIETSÉGNEK MEGVAN
AZ ÁRA  Az építmény összedől. -1 ... vagy ... . Húzz egy újabb kártyát. 
FEAR OF THE BEASTS - FÉLELEM A VADÁLLATOKTÓL  Előbb-utóbb erősebb fegyverekre lesz szükséged. A kártyát keverd
az események paklijába. SZÉLESKÖRŰ VÉDELEM Mint ahogy számítottál rá, a sziget valóban nagyon veszélyes, és neked
jobb fegyvereket kell készítened. Tegyél egy ... jelzőt a fegyverköltség mezőre. A … növelése mostantól 2 ...-ba kerül 1 helyett.
Húzz egy újabb kártyát. 
HARD WORK - KEMÉNY MUNKA A kemény munka közben megéhezel. HA LEHETSÉGES: Dobj el egy ...-t. 
HOWLING IN THE BUSHES - ÜVÖLTÉS A BOKORBAN Munka közben ijesztő üvöltést hallasz a bokrok közül. A ragadozó
nem sokkal később elmegy. A kártyát keverd az események paklijába. ITT VAN A BESTIA! A ragadozó bejön a táborba, és
megtámad. Harcolj a vadállattal: ................ Húzz egy újabb kártyát. 
HUNGRY PREDATOR - ÉHES RAGADOZÓ Miközben dolgozol, egy éhes vadállat tűnik fel a táborban. VÁLASSZ: Kapsz 2
…-t, 2 ...-t és egy ...-t, és eldobod ezt a kártyát, VAGY eldobsz egy ...-t, és -1 ..., és a kártyát az események paklijába kevered.
ÚJRA MEGLÁTOGAT Az éhes ragadozó újból előkerül. Harcolj a vadállattal: ........................... Húzz egy újabb kártyát. 
IN A HURRY - SIETSÉG Sietsz, és nem vagy elég óvatos.  VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY húzol 2 ...jelzőt, és a
kártyát bekevered az események paklijába. RECCSENÉS Legközelebb óvatosabban dolgozz. -1 ... Húzz egy újabb kártyát. 
LABORIOUS WORK - FÁRADSÁGOS MUNKA A munka nagyon nehéz, és sok időt vesz igénybe. Tegyél egy ... jelzőt az
építés akció mezőjére. 
LACK  OF  HOPE! –  REMÉNYVESZTETTSÉG!  Úgy  érzed,  hogy  egyes  ötleteidet  lehetetlen  megvalósítani.  Dobj  el  3
találmánykártyát. 



MONKEYS WATCH YOU -  MAJMOK FIGYELNEK Elkergeted  a majmokat,  de  vissza  fognak jönni.  A kártyát  keverd  az
események paklijába. MAJMOK A TÁBORBAN! A majmok betörtek a táborba, és mindenfelé ugrálnak. -1/2 ... vagy ...(lefelé
kerekítve). Húzz egy újabb kártyát. 
NASTY WOUND - CSÚNYA SEBESÜLÉS Csúnyán elvágtad a kezed. Tegyél egy ... jelzőt karaktered kezére. A kártyát keverd
az események paklijába. FERTŐZÉS Gyógyszer nélkül nem gyógyul meg.  Ha még nem készült el a ..., akkor az a karakter,
akinek a kezén ... jelző van, kap 2 ...-t.  Dobd el a ... jelzőt.  Húzz egy újabb kártyát. 
PREDATOR IN THE CAMP! - RAGADOZÓ A TÁBORBAN!  Egy ragadozó látogatja meg a táborotokat, és megtámad. Harcolj
a  ragadozóval:  ............  A ...-től  függetlenül  keverd  az  események paklijába.  EGYSZER HOPP,  MÁSKOR KOPP Reggel
rábukkansz annak a ragadozónak a tetemére, amelyik korábban megtámadott téged. Kapsz 2 ...-t és 1 ...-t. Húzz egy újabb
kártyát. 
SAVINGS - TARTALÉKOLÁS Találsz néhány gyenge ágat. Úgy gondolod, elteszed őket, később még hasznosak lehetnek.
VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY kapsz 2 ...-t, és a kártyát az események paklijába kevered. INGATAG ÉPÍTMÉNY
Nem érzed magad biztonságban. Húzz egy újabb kártyát. 
STING - CSÍPÉS Megcsíp egy méh. Tegyél egy ...  jelzőt a karaktered hasára. A kártyát keverd az események paklijába.
RESZKETÉS Elsőre nem tűnt ennyire komoly dolognak. Ha még nem készült el a ..., akkor az a karakter, akinek a hasán ...
jelző van, csak egy ...-t használhat ebben a körben. Dobd el a ... jelzőt. Húzz egy újabb kártyát. 
TIRED - FÁRADTSÁG Elálmosodsz. Elhatározod, hogy szundítasz egyet. VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY gyógyulsz
2  ...-t,  és  a  kártyát  bekevered  az  események  paklijába.  VESZEKEDÉS  Végül  valaki  nem  bírja  tovább,  hogy  Te  csak
heverészel, és kioktat. Húzz egy újabb kártyát. 
TOOL BREAKS -  SZERSZÁMTÖRÉS A fenébe!  HA LEHETSÉGES:  Fordíts  meg egy tárgyat  (a  találmány oldalára),  és
érvénytelenítsd a hatását (ha lehetséges). 
TOOLS INSPECTION -  SZERSZÁMELLENŐRZÉS Egyes szerszámaid  lassan  tönkremennek.  HA LEHETSÉGES:  Tegyél
egy ...-t 2 szerszámra. A kártyát keverd az események paklijába. TÖRÖTT SZERSZÁMOK Kész csoda, hogy eddig bírták. A
megjelölt tárgyakat fordítsd át (a találmány oldalukra), és érvénytelenítsd a hatásukat (ha lehetséges). Húzz egy újabb kártyát. 
UNMOTIVATED - ÉRDEKTELENSÉG A sérülések, a fáradság és az idegeskedés miatt az építkezés lassan halad. Kapsz
egy ...-t  vagy dobj el  egy...  jelzőt.  TÖRÖTT SZERSZÁMOK Elkeserítő a szerszámaid állapota. Minden játékosnak el  kell
dobnia egy ... jelzőt. Húzz egy újabb kártyát.  
VISIT OF A PREDATOR - A RAGADOZÓ LÁTOGATÁSA Miközben dolgozol, a táborba jön egy ragadozó. Megeszi az élelmed,
és elmenekül. Dobj el egy ...-t. A kártyát keverd az események paklijába. ÉJJELI LÁTOGATÁS A ragadozó a táborod könnyű
és szabad élelemforrásnak tartja. Tedd a ... kockát az időjárásmezőre. Ebben a körben az időjárási fázisban dobni kell a ...
kockával, és a hatását végre kell hajtani. Húzz egy újabb kártyát. 
WIND-STORM - SZÉLVIHAR Szélvihar söpör végig a táboron, mindenfelé széthordva a felszerelést. -1 ... . A kártyát keverd az
események paklijába. TERMÉSZETES PALÁNK A tábort körbenövik a bokrok.  +1 ... (ha van menedéked). Húzz egy újabb
kártyát. 
YOU NEED A BIGGER CAMP - NAGYOBB TÁBORRA VAN SZÜKSÉG Annyi mindent felhalmoztál, hogy a tábor kezd kicsi
lenni.  Hamarosan  meg  kell  nagyobbítanod  a  tábort.  A  kártyát  keverd  az  események  paklijába.   A  TÁBOR
MEGNAGYOBBÍTÁSA  Eljött  az  ideje  a  tábor  kiterjesztésének.  Tegyél  egy  ...-  t  a  menedék,  a  tető,  és  a  palánk
költségmezőjére. Mostantól eggyel több ...-ba kerül ezek megépítése. Húzz egy újabb kártyát. 

NYERSANYAGOK GYŰJTÖGETÉSE KALANDKÁRTYÁK

AFTER THE HURRICANE - A HURRIKÁN UTÁN A terület teljesen elpusztult, a fák kidőltek. Kapsz 2 ...-t. Tegyél egy ...-t arra
a lapkára,  ahol  nyersanyagot  gyűjtögetsz.  A kártyát  keverd  az  események paklijába.  ÚJABB VIHAROK A szörnyű  vihar
teljesen elpusztította a területet. A ...-tal jelölt lapka megközelíthetetlenné válik. Fordítsd képpel lefelé (az összes jelzőt dobd el
róla). Húzz egy újabb kártyát. 
END OF  SOURCE -  A FORRÁS  KIMERÜL Ebből  a  forrásból  utoljára  gyűjtöttél  nyersanyagot.  Azt  a  forrást,  amelyből
gyűjtögettél, takard le egy ...-val, jelezve, hogy az kimerült. 
EYES IN THE BUSHES -  SZEMEK A BOZÓTBAN  Úgy érzed,  valaki  figyel.  A kártyát  keverd az események paklijába.
VÁRATLAN LÁTOGATÁS  A ragadozó utánad jött. Tegyél egy ...-t az időjárásmezőre. Ebben a körben az időjárási fázis során
dobj a ...-val, és hajtsd végre a hatását. Húzz egy újabb kártyát. 
FRUIT - GYÜMÖLCS Visszafelé menet a táborba eszel néhány gyümölcsöt. Tegyél egy ... jelzőt a karaktered hasára. A kártyát
keverd az események paklijába. HASFÁJÁS Szörnyed érzed magad, és egyáltalán nem tudsz felkelni. Ha nem készült el a ...,
az a karakter, akinek a hasán ... jelző van, csak … akciót hajthat végre. Dobd el a ... jelzőt. Húzz egy újabb kártyát. 
FURS - SZŐRME Egy barlangban szőrmét találsz. VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát VAGY kapsz 2 ...-t , és a kártyát az
események  paklijába  kevered.  ROVAROK  Hangyák  bújtak  meg  a  szőrmében.  Az  összes  élelem  tönkrement!  HA
LEHETSÉGES: Ebben a körben a termelési fázis során eggyel kevesebb ...-t kapsz. Húzz egy újabb kártyát. 
GOLD COIN! - ARANYÉRME! Találsz egy spanyol aranypénzt! Megtartod. A kártyát keverd az események paklijába. ÁTOK Az
aranyérmét megátkozták. Tegyél egy ...  jelzőt az építés, a nyersanyagok gyűjtögetése és a felderítés akciók mezőjére. A
következő ilyen típusú akcióknál … esetén egyszer újra kell dobni a kockát. Húzz egy újabb kártyát.



MUSHROOMS - GOMBÁK Visszaúton a táborba gombákat találsz. VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát VAGY játékosonként
kaptok egy ...-t, és a kártyát az események paklijába keverd. BETEGSÉG Egész éjszaka szenvedsz a gombától. Ha nem
készült el a ..., minden játékos kap egy ...-t. Húzz egy újabb kártyát. 
NESTLINGS -  MADÁRFIÓKÁK  Találsz  egy  fészket  madárfiókákkal.  VÁLASSZ:  Eldobod  ezt  a  kártyát  VAGY  kaptok
játékosonként egy ...-t, és a kártyát az események paklijába kevered. DÜHÖS MADÁR! A fiókák mamája megtalálja a tábort,
és megtámadja. -1... . Húzz egy újabb kártyát. 
NEW FLOCK - ÚJ NYÁJ Amikor megérkezel erre a helyre, új nyájat találsz. Tegyél egy ... jelzőt a lapkára, ahol nyersanyagot
gyűjtögetsz. A következő körtől kezdve, amikor erről a lapkáról élelmet gyűjtögetsz vagy termelsz, eggyel több ...-t kapsz. A
kártyát keverd az események paklijába. MIND ELTŰNT A vadállatok új prédát találtak. A terület veszélyessé válik. A … jelzővel
jelölt lapkán takard le az összes forrást, jelezve, hogy azok kimerültek. Húzz egy újabb kártyát. 
NICE SURPRISE -  KELLEMES MEGLEPETÉS Egy halom fát  találsz,  valószínű,  hogy vihar  döntötte ki  őket.  VÁLASSZ:
Eldobod ezt a kártyát VAGY kapsz 3 ...-t, és a kártyát az események paklijába kevered. ÖSSZEDŐLÉS A fa túl száraz volt, és
a tető beszakad. -1/2 ... (lefelé kerekítve). Húzz egy újabb kártyát. 
PATH OF A PREDATOR - EGY RAGADOZÓ CSAPÁSA Egy nagy állat csapására bukkansz. A kártyát keverd az események
paklijába. A RAGADOZÓ MEGTÁMAD! Este egy nagy ragadozó tör be a táborba. Tegyél egy ...-t az időjárásmezőre. Ebben a
körben az időjárási fázis során dobj a ...-val, és hajtsd végre a hatását. Húzz egy újabb kártyát. 
PIRATE’S CHEST! - KALÓZOK KINCSE! Egy szeles éjszaka után felfedezel egy új ösvényt. Kalózok rejtekhelyére vezet.
VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY húzol 2 rejtélykártyát (csak a …-ek fejtik ki a hatásukat) , és a kártyát keverd az
események  paklijába.  BALSZERENCSE!  A  kalózkincset  megátkozták.  Ebben  a  körben  minden  játékos  csak  egy  ...-t
használhat fel. Húzz egy újabb kártyát. 
SHORTAGE - HIÁNY Úgy tűnik, most vagy itt utoljára. Eggyel több kockát kapsz abból a nyersanyagból, amit gyűjtögettél
(akkor is, ha az akció sikertelen volt), és takard le a forrását egy ...-val, jelezve, hogy az kimerült. 
SIGNS OF A PREDATOR - EGY RAGADOZÓ NYOMAI Elhagyva a tábort, a környéken egy ragadozó lábnyomaira bukkansz.
A kártyát keverd az események paklijába. AZ ÉHES RAGADOZÓ MEGTÁMAD! Megrémülsz. Ha 3-as ...-ed van, nem történik
semmi. Ellenkező esetben takarj le egy ...-val egy élelemforrást a táborhelyeden, jelezve, hogy az kimerült. Ha nincs rajta
élelemforrás, akkor minden játékos kap egy ...-t. Húzz egy újabb kártyát. 
SKELETON - CSONTVÁZ Az erdőben sétálva egy csontvázat találsz, kezében egy öreg könyvvel, amit elveszel tőle. A kártyát
keverd az események paklijába. A HALOTT FELFEDEZŐ EMLÉKIRATAI Szomorú olvasmány volt. Húzz egy találmánykártyát.
Húzz egy újabb kártyát. 
SPIDER - PÓK Egyszer csak egy pók esik a fejedre. Tegyél egy ... jelzőt a karaktered fejére. A kártyát keverd az események
paklijába. CSÍPÉS A NYAKADON Szörnyű fájdalom járja át a tested. Az a karakter, akinek a fején ... jelző van, csak egy ...-t
használhat fel ebben a körben. Dobd el a ... jelzőt.  Húzz egy újabb kártyát.  
SURPRISE IN THE BUSHES - MEGLEPETÉS A BOKORBAN Ez a Te szerencsenapod! Egy nagyon hasznos tárgyat találsz a
bokorban.  VÁLASSZ:  Eldobod ezt  a  kártyát  VAGY húzol  egy  kezdő  tárgykártyát,  és  ezt  a  kalandkártyát  az  események
paklijába kevered. ELMÉLKEDÉS A szerszámot nézve elgondolkodsz, hogy mi történhetett a tulajdonosával. Húzz egy újabb
kártyát. 
TRACKS OF A PREDATOR - RAGADOZÓK CSAPÁSA Úgy tűnik, a szigetnek ezt a részét nem csak te fedezted fel. Tegyél
egy ... jelzőt arra a lapkára, ahol nyersanyagot gyűjtögetsz. A következő körtől minden alkalommal, amikor ezen a lapkán
hajtasz végre akciót, a ...-nek legalább 1-nek kell lennie (különben az akciót végrehajtó játékos kap egy ...-t). 
TWISTED ANKLE - KIFICAMODOTT BOKA Váratlanul beleesel egy gödörbe. Tegyél egy ...  jelzőt a karaktered lábára. A
kártyát keverd az események paklijába. BEDAGADT BOKA Annyira fáj a bokád, hogy nem tudsz kimenni a táborból. Az a
karakter, akinek a lábán ... jelző van, csak ... ... ... akciót választhat ebben a körben. Dobd el a ...-t. Húzz egy újabb kártyát.
UNBELIEVABLE EFFORT -  HIHETETLEN ERŐFESZÍTÉS Erődön felül  akarsz teljesíteni.  Több fát  gyűjtöttél  össze,  mint
amennyit elbírsz. VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát VAGY kapsz 2 …-t, egy ... jelzőt a karaktered karjára teszel, és a kártyát az
események paklijába kevered. FÁJÓ KAR Ez pokolian fáj! Az a karakter, akinek … jelző van a karján, kap egy ...-t. Dobd el
a ... jelzőt. Húzz egy újabb kártyát. 
UNEXPECTED DISCOVERY - VÁRATLAN FELFEDEZÉS El sem tudod hinni. Találtál valamit. Húzz egy ...-t. 
UNEXPECTED TROUBLES -  VÁRATLAN PROBLÉMÁK Elmentél  gyűjtögetni,  de valami  mást is hoztál  magaddal:  rossz
híreket. Takard le annak a lapkának a tereptípusát (hegység, dombság, folyó, stb.) egy ...-val, amelyen épp nyersanyagot
gyűjtögettél. Az adott lapka tereptípusát tekintsd felderítetlennek.
VIPER - VIPERA Egy vipera rejtőzött el a ruhádban, és te a tudtod nélkül a táborba vitted... A kártyát keverd az események
paklijába. KÍGYÓHARAPÁS Miközben a reggelit készíted, valami a nyakadba mar. A kezdőjátékos kap 3 ...-t vagy egy ...-t, ha
elkészült a ... . Húzz egy újabb kártyát.  
WEATHER BREAKDOWN -  AZ  IDŐ ROSSZRA FORDUL Látod,  hogy  vihar  közeleg  a  sziget  felé.  A kártyát  keverd  az
események paklijába. VIHAR Jobb, ha keresel egy helyet, ahol meghúzódhatsz. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre. Húzz
egy újabb kártyát. 
WINTER FREEZING - TÉLI  FAGYOK  A sziget forrásainak mennyisége lecsökken a tél beálltával. Válassz egy forrást a
lapkán, melyen nyersanyagot gyűjtögetsz. Takard le a forrást egy ...-val, jelezve, hogy az kimerült. 
WINTER IS COMING - KÖZELEG A TÉL Ahogy az erdőben nyersanyagokat gyűjtögetsz, tisztán látod, hogy a szigeten az
állatok  a  hideg  télre  készülődnek.  A kártyát  keverd  az  események  paklijába.  TALAJMENTI  FAGY Az  éjszaka  rendkívül
hidegnek ígérkezik. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre. Húzz egy újabb kártyát. 
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BAMBOO - BAMBUSZ Néhány szál bambuszt találsz az erdőben. VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY kapsz 2 ...-t, és a
kártyát az események paklijába kevered. A TÖRÖTT FA RECCSENÉSE  A bambusz eltörik, és az egész építmény összedől.
-1 ... vagy ... Húzz egy újabb kártyát. 
CARCASS - TETEM Találsz egy döglött kecskét, de nem tudod, mitől pusztult el.  VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY
kapsz 2 ...-t és egy ...-t és a kártyát az események paklijába kevered. HASMENÉS A kecske azért pusztult el, mert beteg volt,
és most már Te is az vagy. Minden játékos kap egy ...-t. Húzz egy újabb kártyát.  
COLD WIND - HIDEG SZÉL Portyázásod alatt hideg téli szél fuvallatát érzed a hátadon. A kártyát keverd az események
paklijába. HÓ Reggel elkezd esni a hó. Hideg lesz az éjszaka. Tegyél egy ...-t az időjárásmezőre. Húzz egy újabb kártyát.  
DANGEROUS TERRAIN - VESZÉLYES TERÜLET Erdei utad alatt számos vadállatot látsz. Tegyél egy ...-t a lapkára, melyet
felderítesz. (Ha a felderítés nem járt sikerrel, akkor tedd a ...-t arra a mezőre, melyet fel akartál deríteni). A következő körtől
kezdve mindig, amikor valamelyik játékos nyersanyagot szeretne gyűjtögetni erről a lapkáról (vagy fel szeretné deríteni ezt a
mezőt), a ...-nek legalább 1-nek kell lennie (különben a játékos kap egy ...-t). 
EMPTY FOREST - ÜRES AZ ERDŐ Az állatok éhesek, és a túlélésért harcolnak. A kártyát keverd az események paklijába.
ÉHES RAGADOZÓK  A ragadozók éhesek és veszélyesek. A következő vadászat akció során a vadállatok erősebbek. Tegyél
egy ...-t a vadászat paklijára. Húzz egy újabb kártyát.  
FLU - MEGFÁZÁS Kóborlásod során egy hideg esőben bőrig ázol. Úgy érzed megfáztál. VÁLASSZ: Eldobsz egy ...-t,  VAGY a
kártyát az események paklijába kevered. TOROKGYULLADÁS Megfertőzöd az egész társaságot. Ebben a körben az éjszakai
fázis során mindenkinek +1 ...-mel többet kell ennie, vagy kap egy további ...-t. Tedd ezt a kártyát az éjszakai mezőre, és az
éjszakai fázis után dobd el. Húzz egy újabb kártyát.  
IT’S  GOING TO RAIN -  ESŐ KÖZELEG  Sötét  esőfelhők  gyülekeznek a  sziget  fölött.  A kártyát  keverd  az események
paklijába. ZÁPORESŐ Elkezdett esni az eső, és egész nap esik. Tegyél egy...  jelzőt az időjárásmezőre. Húzz egy újabb
kártyát.
LOST - ELTÉVEDVE Kezd sötétedni. Nem találod a táborba vezető utat. Másnap reggel visszatérsz, és mindenki boldog,
hogy élve viszontlát. Az éjszakai fázist a táboron kívül töltöd. A következő kör elején (az eseményfázis előtt): ..........
LOST IN THE THICKET - ELVESZVE A BOZÓTBAN Nem érsz vissza estére a táborba. Másnap reggel valami hasznos
dologgal térsz vissza. Az éjszakai fázist a táboron kívül töltöd. A következő kör elején (az eseményfázis előtt) húzz egy ...-t. 
LOST IN THE WOODS - ELVESZVE AZ ERDŐBEN Túl messzire mentél, és eltévedsz, meg vagy rémülve. Dobj el 2 ... jelzőt. 
MISADVENTURE - BALSZERENCSE Váratlanul beleesel egy gödörbe. Tegyél egy ... jelzőt a karaktered lábára. A kártyát
keverd az események paklijába. FELDAGADT BOKA Annyira fáj a bokád, hogy alig tudsz mozogni. Az a karakter, akinek a
lábán ... jelző van, csak ... ... ... akciót választhat ebben a körben. Dobd el a ...-t. Húzz egy újabb kártyát. 
OLD GRAVE - ÖREG SÍRHELY Rábukkansz egy öreg sírra. Vonakodva nézel bele. Meg is bánod, amint meglátod az öreg
hullát.  Dobj el egy ...  jelzőt.  A kártyát keverd az események paklijába. A HALOTT HAJÓTÖRÖTT EMLÉKEI Hallottál egy
félelmetes történetet egy öreg sírról. A kezdőjátékos eldob 2 ... jelzőt. Húzz egy újabb kártyát.
OLD HUT - ÖREG KUNYHÓ Az erdőben vándorolva rábukkansz egy öreg kunyhóra.  VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY
húzol  2  rejtélykártyát  (csak  egy  ...  és  ...  fejti  ki  a  hatását),  és  a  kártyát  az  események paklijába  kevered.  ROBINSON
SZELLEME Múlt éjjel rémálmok gyötörtek Robinson haláláról. Minden játékos eldob egy ... jelzőt. Húzz egy újabb kártyát.  
PUMA! - PUMA! Meglátsz egy pumát a bokorban. Ha most visszamész a táborba, a halált  viszed magaddal.  VÁLASSZ:
Eldobod ezt a kártyát, és az éjszakai fázist a táboron kívül töltöd, VAGY a kártyát az események paklijába kevered. A PUMA
MEGTÁMAD! A puma megtalálja a tábort, és megtámad! Harcolj a vadállattal: ........................... Húzz egy újabb kártyát. 
REMAINS OF A SETTLEMENT - ELHAGYOTT TELEPÜLÉS Az erdő mélyén romos települést fedezel fel. VÁLASSZ: Eldobod
ezt a kártyát, VAGY húzol 3 rejtélykártyát (csak egy … és 2 ... fejti ki a hatását), és a kártyát az események paklijába kevered.
JÁRVÁNY Elkapod a betegséget, mely a település lakóival végzett. Minden játékos kap egy ...-t. Húzz egy újabb kártyát.
RUINED HUT - ROMOS KUNYHÓ Romos kunyhóra bukkansz a bokrok között.  VÁLASSZ: Eldobod ezt  a kártyát,  VAGY
elkészítesz egy tárgyat (kést, kötelet, lapátot vagy főzetet) ingyen, akció nélkül, és a kártyát az események paklijába kevered.
ROSSZ ÁLMOK Egész éjjel rémálmok gyötörnek a romos kunyhó lakójáról. Húzz egy újabb kártyát.  
SECRET CAVE - TITKOS BARLANG Mélyen a bokrok között titokzatos barlangra bukkansz. VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát,
VAGY húzol 3 rejtélykártyát (csak egy ... vagy egy... és 2 … fejti ki a hatását), és belekevered ezt a kalandot az események
paklijába.  A  VADÁLLAT  FELÉBRED  A  titkos  barlang  egy  vadállat  búvóhelye.  A  vadállat  rád  támad!  Harcolj  a
vadállattal: ........................... Húzz egy újabb kártyát. 
SHRINE - SÍREMLÉK A völgy mélyén az erdőben meglátsz egy síremléket.  VÁLASSZ: Eldobod ezt a kártyát, VAGY húzol 1
rejtélykártyát (csak egy ...  fejti ki a hatását), és belekevered ezt a kalandot az események paklijába. RÉMÁLMOK Minden éjjel
rémálmaid vannak pogány istenekről, és most már igazán fáradt vagy. Tegyél egy ... jelzőt az építkezés, a nyersanyagok
gyűjtögetése és a felderítés akció mezőjére. A legközelebbi ilyen típusú akciók során egyszer újra kell dobnod a kockát, ha …
lesz rajta. Húzz egy újabb kártyát.  
SIGNS OF FIRE - TŰZ NYOMAI Nagy tűz égette fel az egész területet. A felderített lapkán takard le az egyik forrást egy …
-val. Ez kimerült. (Ha sikertelen volt a felderítés, akkor tegyél egy ...-ot arra a mezőre, melyet fel akartál deríteni, és a forrást
majd később takard le.) 



STORM ON THE HORIZON - VIHAR A LÁTHATÁRON  Vihar közeledik a szigethez. A kártyát keverd az események paklijába.
VIHAR Itt a vihar. Az éjszaka nehéznek ígérkezik. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre. Húzz egy újabb kártyát. 
SURPRISING DISCOVERY - MEGLEPŐ FELFEDEZÉS Egy csontvázat találsz a dzsungelben. És a kezében ... egy pisztolyt
tart! Tartsd meg ezt a kártyát. Egyszer használhatod. Egyszer ad átmenetileg +3...-t. Használat után a dobott lapokhoz kerül. 
SWAMP -  INGOVÁNY A felderített  terület  épphogy megközelíthető.  Nehéz itt  a haladás.  Tegyél  egy ...-t  a lapkára,  amit
felderítesz. (Ha a ... sikertelen volt, akkor arra a mezőre kerül, amit fel akartál deríteni.) 
THERE’S SOMETHING IN THE AIR - VALAMI VAN A LEVEGŐBEN A sziget tele van veszélyekkel. Valami rossz fog történni.
Tegyél egy ...-t a felderítés akció mezőjére. A kártyát keverd az események paklijába. ELÁTKOZOTT SZIGET Minden egyes
alkalommal, ha belépsz az erdőbe valami, rossz történik. Tegyél egy ...-t a felderítés akció mezőjére. Húzz egy újabb kártyát.
THORNY BUSH - TÜSKÉS BOKOR Megkarmol egy tüskés bokor. Ég a karod. Tegyél egy ... jelzőt a karaktered karjára. A
kártyát  keverd az események paklijába.  MEGDAGADT KAR Elfertőződött  a sebed, így ma nem tudsz dolgozni.  Ha nem
készült el a …, az a karakter, akinek a karján ... jelző van, csak egy...-t használhat fel ebben a körben. Húzz egy újabb kártyát. 
TIGER! - TIGRIS! Meglátsz egy tigrist, és elrejtőzöl. Ha most visszamész a táborba, a tigris követni fog. VÁLASSZ: Eldobod
ezt a kártyát, és az éjszakai fázist a táboron kívül töltöd, VAGY a kártyát az események paklijába kevered. A TIGRIS RÁD
TALÁL! A tigris megtalálja a tábort, és megtámad. Harcolj a vadállattal: ........................... Húzz egy újabb kártyát. 
VIPERS! - VIPERA! A következő lépésnél megmar egy vipera. Tegyél egy ... jelzőt a karaktered fejére. A kártyát keverd az
események paklijába. LÁZ Ahogy attól előre tartottál, ez a kis harapás komoly betegséget okoz. Ha nem készült el a ..., akkor
az a karakter, akinek a fején ... jelző van, csak egy...-t használhat fel ebben a körben.  Húzz egy újabb kártyát. 
WILD BERRIES - ERDEI GYÜMÖLCSÖK Megettél néhány különös bogyót, amit az erdőben találtál. Igencsak éhes voltál, és
így többet ettél a kelleténél. Tegyél egy ... jelzőt a karaktered hasára. A kártyát keverd az események paklijába. HÁNYINGER
Szörnyen érzed magad, és a mai nap nem tudsz keményen dolgozni. Az a karakter, akinek a hasán ... jelző van, csak egy...-t
használhat fel ebben a körben. Húzz egy újabb kártyát.  
WILD DOG - VAD KUTYA Meglátsz egy vad kutyát a tisztáson. Először csak bámul rád, aztán megharap, és elszalad. Kapsz
egy ...-t.  A kártyát  keverd az események paklijába.  A KUTYA VISSZAJÖN! A kutya,  amelyikkel  találkoztál  a táborba jön.
Megpróbálod beidomítani. VÁLASSZ: Eldobsz egy ...-t, és kapsz +1 ...-t VAGY eldobod ezt a kártyát. Húzz egy újabb kártyát.
WRONG TRACK - ROSSZ CSAPÁS Eltévedsz, és éjszakára nem mész vissza a táborba. Másnap reggel némi fával térsz
vissza a táborhelyre. Az éjszakai fázist a táboron kívül töltöd. A következő kör elején (az eseményfázis előtt) kapsz 2 ...-t. 
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ARGUMENT - VITA Mindenki fáradt és kimerült. Késő este ostoba vitátok volt. Ez rossz... Ebben a körben egy akciót sem
hajthattok végre két különböző játékos …-val. Dobd el ezt a kártyát. EGYETÉRTÉS Két különböző játékos ...-a. Dobd el ezt a
kártyát és ... és kapsz egy... jelzőt. Minden játékos eldob egy ... jelzőt és … . 
AWFUL WEATHER - RETTENETES IDŐ Amikor felébredsz, vizes vagy és fázol. Ez egy nehéz nap lesz... Tegyél egy ... jelzőt
az időjárásmezőre. SZÉLFOGÓ Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre. 
BAD  FATE -  BALSORS  Ez  nem  lehet  igaz...  Dobj  el  minden  kártyát  a  fenyegetés  akciómezőről,  és  hajtsd  végre  a
fenyegetések következményeit. MEGNYUGTATÓ PIHENÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz 3 ... jelzőt. Minden játékos eldob
egy ... jelzőt.
BAD FEELINGS - ROSSZ ÉRZÉSEK Rossz előérzeted van a mai nappal kapcsolatban... Tegyél egy ... jelzőt a nyersanyagok
gyűjtögetése  akció  mezőjére.  A  következő  ...  akció  során  …  esetén  egyszer  újra  kell  dobni  a  kockát.  ÓVATOS
GYŰJTÖGETÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... és egy ... jelzőt a gyűjtögetés akció mezőjére. 
BEAR - MEDVE Medve talál a táborhelyre és lerombolja azt. Tegyél egy ...-t a tábor rendbe hozásának akciómezőjére. A
következő ... akciónál eldobhatod a ...-t ahelyett, hogy kapnál 2 ... jelzőt és egy ...-t. JAVÍTÁS Dobd el ezt a kártyát és kapsz
egy ... jelzőt. Minden játékos eldob egy ... jelzőt és ... . 
BODY  ON  THE  BEACH -  HOLTTEST  A TENGERPARTON   Reggel  egy  holttestet  találsz  a  tengerparton.  Az  egyik
matróztársad az. Kora reggel nem éppen erre a látványra vágytál... TEMETÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz 2 ... jelzőt. 
BROKEN TREE - KIDŐLT FA Egy fa dőlt a menedékedre. Minden játékos kap egy ...-t. A FA ELTÁVOLÍTÁSA Dobd el ezt a
kártyát és kapsz egy ... jelzőt és egy ...-t. 
CALL OF THE WILD - A VADON HÍVÓ SZAVA Üvöltések és rikoltások... Az erdő ma nem biztonságos. Tegyél egy ... jelzőt a
vadászat paklijára. ÁDÁZ VADÁSZAT 2 … … Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ...-t. Tegyél egy ... jelzőt a vadászat paklijára.
CATACLYSM -  TERMÉSZETI  CSAPÁS Az éjszaka  hurrikán  söpört  végig  a  szigeten...  Tegyél  minden tárgyat  a  jövőbeli
nyersanyagok  mezőjére.  Ezek  nem  használhatók  ebben  a  körben.  Az  akciófázis  után  tegyétek  őket  vissza  a  táblára.
SZERSZÁMOK JAVÍTÁSA Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Dobj el egy eszközt, és érvénytelenítsd a hatását (ha
lehetséges).  
CHRONIC TIREDNESS - TARTÓS FÁRADSÁG Nem tudsz tovább üres hassal dolgozni. Ebben a körben az éjszakai fázis
során minden játékosnak 1-gyel több …-t kell ennie vagy kap egy ...-t. Emlékeztetőül tegyél egy ... jelzőt az éjszakai mezőre.
REGENERÁCIÓ Dobd el ezt a kártyát és kapsz 2 ... jelzőt. Minden játékos kap egy ...-t.
CLOUD-BURST - FELHŐSZAKADÁS Menekülj! Helyezd át a tábort egy általad választott szomszédos lapkára. KÖLTÖZÉS
Dobd el ezt a kártyát és kapsz +1 ...-t és …-t (csak ha elvesztetted).  Nem történik semmi. 
COLD  RAIN -  HIDEG  ESŐ  Minden  vizes  és  hideg.  Hiányzik  a  napsütés...  Tegyél  egy  ...  jelzőt  az  időjárásmezőre.
CSATORNÁZÁS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre.



COUNCIL - TANÁCS Minden este a jövőtökről beszélgettek a szigeten. A korábbi elképzeléseid meg kell változtatnod. Nem
tudsz mindent megvalósítani, amit szerettél volna… Dobj el 3 találmánykártyát. ÖTLETROHAM Kapsz egy általad választott
találmánykártyát és egy ... jelzőt, majd dobd el ezt a kártyát. Dobj el 2 találmánykártyát. 
CULLED AREA - KIFOSZTOTT TERÜLET A vadállatok teljesen kifosztották a területet. Nehéz lesz ma élelmet találni... Ebben
a körben a termelési fázisban nem kapsz …-t. BŐSÉGES VADÁSZAT 2 … … Dobd el ezt a kártyát és kapsz 2 ...-t. Nem
történik semmi. 
DANGEROUS  NIGHT -  VESZEDELMES  ÉJSZAKA Motoszkálást  hallasz  a  táborhoz  közeli  bokrokból.  Egy  ragadozó
támadásra készül! Húzz egy vadállatkártyát a vadállatok paklijából és tedd az események paklijának tetejére. Ez a következő
kör  elejéig  a  pakli  tetején  marad,  amikor  meg kell  küzdened a  vadállattal,  mielőtt  eseménykártyát  húznál.  A VÉDELEM
KIÉPÍTÉSE Vedd el a vadállatkártyát az események paklijáról, keverd bele a vadászat paklijába és dobd el ezt a kártyát. Nem
történik semmi.
DEPRESSION - DEPRESSZIÓ Igencsak pesszimistán látod a jövődet. Dobj el 2 találmánykártyát. Minden játékos eldob egy ...
jelzőt. VIGASZ Dobd el ezt a kártyát és kapsz 2 ... jelzőt.  ... és dobj el 2 találmánykártyát.  
DEVASTATING BLOWS - PUSZTÍTÓ SZÉLVIHAR Egész éjjel fújt a szél, a forrásaid tönkrementek. Válassz 2 tetszőleges
nyersanyagforrást a táborhelyeddel szomszédos szigetlapkákról és takard le őket egy ...-val. Ezek kimerültek. ÚJ FORRÁS
Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Válassz 1 forrást a táborhelyeddel szomszédos szigetlapkák egyikén és takard le
egy ...-val. A forrás kimerült.
DEVASTATING HURRICANE - PUSZTÍTÓ HURRIKÁN Szélvihar tombol. A tábor romokban hever...  -1/2 ...  vagy ... lefelé
kerekítve. JAVÍTÁS Dobd el ezt a kártyát és kapsz +1 ...- t vagy ...-t (csak ha van menedéked). -1 ... vagy ...
DISASTER - KATASZTRÓFA Szélvihar tombol. A tábor romokban hever... -1... vagy... JAVÍTÁS Dobd el ezt a kártyát és kapsz
+1 ...-t vagy ...-t (csak ha van menedéked). -1/2 ... vagy ... lefelé kerekítve. 
DROUGHT -  SZÁRAZSÁG  Szerencséd  volt,  amikor  megtaláltad  a  folyót.  De  most  bajban  vagy,  mert  kiszáradt.  HA
LEHETSÉGES: Takarj  le  valamelyik  lapkán egy ...-t  egy …-val.  Az adott  lapka tereptípusát  tekintsd felderítetlennek.   ÚJ
FOLYÓMEDER Kapsz egy ... jelzőt, fedd fel a ...-t , és dobd el ezt a kártyát. HA LEHETSÉGES: Takarj le valamelyik lapkán
egy ...-t egy ...-val. Az adott lapka tereptípusát tekintsd felderítetlennek.
EARTHQUAKE - FÖLDRENGÉS Mi lehet még rosszabb?  HA LEHETSÉGES: Válassz egy szigetlapkát, mely a táboroddal
szomszédos, és fordíts képpel lefelé. Ez a terület elérhetetlenné válik. ÁTKELŐ ÉPÍTÉSE Fordítsd képpel felfelé a lefordított
lapkát és dobd el ezt a kártyát. A lefordított lapka a játék végéig lefordítva marad. 
EXHAUSTING NIGHT - KIMERÍTŐ ÉJSZAKA Nem aludtál jól. Néhányan egyáltalán nem is aludtak. Mindnyájatokat félelmetes
rémálmok gyötörtek. Szörnyen fáradnak érzed magad... Tegyél egy ... jelzőt az építkezés akció mezőjére. A következő ... akció
során egyszer újra kell dobnod a kockát, ha ... lesz rajta. PIHENÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt.
FIGHT - HARC Amikor fáradt vagy, nem cselekszel ésszerűen. Minden játékos kap egy ...-t. BESZÉD Dobd el ezt a kártyát és
kapsz egy... jelzőt. Minden játékos eldob 2 ... jelzőt.
FIGHT IN THE DARK - HARC A SÖTÉTSÉGBEN Az egyik ragadozó megölt egy másikat. Még jó, hogy te az éjszakát a tábor
biztonságában töltöd. HA LEHETSÉGES: Dobj el egy vadállatkártyát a vadászat paklijából. EGY RAGADOZÓ NYOMÁBAN
Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... kockát az időjárásmezőre. Ebben a körben az időjárási fázis során
dobj a ... kockával és hajtsd végre a hatását. 
FIRE - TŰZ Késő este lángra kapott az erdő. Ebben a körben a termelési fázisban nem kapsz ...-t. TŰZOLTÁS Dobd el ezt a
kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Ebben a körben a termelési fázisban nem kapsz ...-t. 
FLOOD - ÁRVÍZ A víz eléri a tábort és felfordulást okoz. Fordíts egy tárgyat képpel felfelé (a találmány oldalára) vagy -1 ...
vagy -1 ... vagy minden játékos kap egy ...-t. CSATORNAÉPÍTÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ...-t. -1...
FLYING SURPRISE - REPÜLŐ MEGLEPETÉS Az éjszaka közepén egy hatalmas faág hull a táborhelyre. -1 ... vagy ... . A
BALESET NYOMAINAK ELTŰNETETÉSE Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt.  -1 ... vagy ...
FROST -  FAGY  Amitől  a  legjobban  féltél,  most  elérkezett...  Tegyél  egy  ...  jelzőt  az  időjárásmezőre.  A  TÁBOR
FELMELEGÍTÉSE Dobd el ezt a kártyát és kapsz 2 ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre.
HEAVY CLOUDS -  SÖTÉT FELHŐK  Reggel  eső  ébreszt  és  úgy  tűnik,  egész  nap  esni  fog...  Tegyél  egy  ...  jelzőt  az
időjárásmezőre.  A  TETŐ  MEGERŐSÍTÉSE  Dobd  el  ezt  a  kártyát  és  kapsz  egy  ...  jelzőt.  Tegyél  egy  ...  jelzőt  az
időjárásmezőre. 
HEAVY RAIN - ZÁPOR Sötét felhők borítják az eget. Az időjárás nem kedvez neked. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre.
KÉSZÜLŐDÉS AZ ESŐRE Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre. 
HEAVY RAIN IS COMING - ZÁPOR KÖZELEDIK Sötét felhők gyülekeznek. Esni fog. Nagy zápornak ígérkezik. Tegyél egy …
jelzőt az időjárásmezőre. ÖNTÖZÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre. 
HIGH WATER - MAGAS VÍZÁLLÁS A közeli folyó kiöntött. Ez veszélyt jelent a táborra. Tegyél egy ... jelzőt a felderítés akció
mezőjére. VÍZLEVEZETŐ Dobd el ezt a kártyát és kapsz 2 ... jelzőt. Dobd el az összes nyersanyagot. Ebben a körben nem
lesz termelési fázis.
HOWLING FROM THE WOODS - ÜVÖLTÉS AZ ERDŐBŐL Az éjszaka hallott üvöltés bajt jósol... Húzz 3 vadállatkártyát a
vadállatok paklijából, válaszd ki a legerősebbet, és tedd a vadászat paklijának tetejére. EXPEDÍCIÓ A vadászat paklijának
legfelső lapját tedd a pakli aljára, és kapsz egy ... jelzőt. Dobd el ezt a kártyát. Húzd fel a vadászat paklijának legfelső lapját és
küzdj meg a vadállattal. 
INSECTS - ROVAROK A fa amit gyűjtöttél, használhatatlan. HA LEHETSÉGES: Dobj el egy ...-t. NÖVÉNYVÉDELEM Dobd el
ezt a kártyát és kapsz egy ...-t. HA LEHETSÉGES: Dobj el egy ...-t. 



JAGUAR - JAGUÁR Egy jaguár kószál a tábor körül. Minden játékos kap egy ...-t. ŐRSÉG 2 ... ... Dobd el ezt a kártyát.
Minden játékos kap egy ...-t.  
LACK OF HOPE - REMÉNYVESZTETTSÉG Amikor fáradt, éhes és rémült vagy, úgy tűnik, minden széthullik körülötted. A
kezdőjátékos jelző a következő játékoshoz kerül. MOZGÓSÍTÁS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt.
LANDSLIDE -  FÖLDCSUSZAMLÁS Menekülnöd  kell!  Helyezd  át  a  tábort  egy  általad  választott  szomszédos lapkára.  A
TÁBOR VÉDELME Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Ebben a körben kimarad a termelési fázis. 
LOSS OF HOPE - A REMÉNY ELVESZTÉSE A remény elvesztése a vég… A kezdőjátékos csak ... ... és ... akciót választhat
ebben a körben. PIHENÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. 
MESS IN THE CAMP - FELFORDULÁS A TÁBORBAN Időbe telik ezt a felfordulást eltűntetni... Tegyél egy ...-t a tábor rendbe
hozásának akciómezőjére. RENDRAKÁS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Minden játékos eldob egy... jelzőt.
MEMORIES OF THE CRUISE - A HAJÓÚT EMLÉKEI Éjjel elbeszélgettek a hajótokról, a matróztársaitokról és a jövőtökről
ezen a veszélyes szigeten... MATRÓZDAL 2 … Dobd el ezt a kártyát és kapsz 2 ... és ...-ot. Minden játékos eldob egy ... jelzőt.
MIST - KÖD Hagyd el a tábort és kezdj el imádkozni... Tegyél egy ... jelzőt a felderítés akció mezőjére. A RÉGI ÖSVÉNY
KERESÉSE Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt és egy ... jelzőt a felderítés akció mezőjére. 
NATURAL DAM BREAKS - ÁTSZAKAD A TERMÉSZETES GÁT  A váratlan árvíz mindent elpusztít, ami az útjába kerül.
Ennek a körnek a termelési fázisában +1 …-t kapsz, de …-t nem. Tegyél egy … jelzőt a felderítés akció mezőjére. VÉDELEM
Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. HA LEHETSÉGES: Fordíts 2 tárgyat képpel felfelé (a találmány oldalukra) és
érvénytelenítsd a hatásukat. 
NIGHT ATTACK - ÉJSZAKAI TÁMADÁS Félelmetes üvöltésre ébredsz... Minden játékos kap egy ...-t. HA LEHETSÉGES:
Nézd meg a vadászat paklijának legfelső kártyáját.  A VADÁLLAT FELKUTATÁSA 3 … … Húzd fel  a vadászat paklijának
legfelső kártyáját és küzdj meg a vadállattal, de hagyd figyelmen kívül a ... értékét. Dobd el ezt a kártyát.  HA LEHETSÉGES:
Dobd el a vadászat paklijának legfelső kártyát. 
NIGHT HOWLING - ÉJSZAKAI ORDÍTÁS Egész éjjel  szörnyű ordítozás hallatszott  a dzsungelből.  Tegyél egy ...  jelzőt a
vadászat paklijára. A VADÁLLAT BECSERKÉSZÉSE 2 … … Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. -1 …
OTTERS - VIDRA Elveszted a harcot az élelemforrásért.  A táborodhoz legközelebbi ...  kimerült.  Takard le egy ...-val.  Ha
nincs ... , minden játékos kap egy ...-t. SIKERES VADÁSZAT Fedd fel a kimerült ...-t és dobd el ezt a kártyát. Hajtsd végre
ennek az eseménynek a hatását még egyszer.
POISONING - MÉRGEZÉS Mérgező gyümölcsöket ettél. Nagyon rosszul érzed magad. Talán a mérgező gyümölcsöket fel
tudnád használni valamire... Minden játékos kap egy ...-t. MÉREG KINYERÉSE Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt és
+1...-et. Minden játékos kap egy ...-t. 
PRECIPICE - SZAKADÉK A hurrikán alatt a föld megcsúszott. A táborod a szakadék szélén van. HA LEHETSÉGES: Válassz
egy szigetlapkát, mely a táboroddal szomszédos, és fordíts képpel lefelé. Ez a terület elérhetetlenné vált. HÍDÉPÍTÉS 2 ... ...
Fordítsd képpel felfelé a lefordított lapkát, kapsz 3 ... jelzőt. Dobd el ezt a kártyát.  A lefordított sziget lapka a játék végéig
lefordítva marad.
PREDATOR IS NEAR - RAGADOZÓ A KÖZELBEN  Vagy megosztod az élelemforrásaidat a ragadozóval vagy meg kell
küzdened értük. Harmadik lehetőség nincs. A táborhoz legközelebb eső ... kimerült. Takard le egy ...-val. Ha nincs ..., akkor
minden játékos kap egy ...-t. HARC AZ ÉLELEMÉRT Fedd fel a letakart …-t. Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt.
Tegyél egy ... jelzőt a felderítés akció mezőjére, és egy ...jelzőt a nyersanyagok gyűjtögetése akció mezőjére. 
PREDATORS - RAGADOZÓK Nincs több élelemforrás. A ragadozók elkapták prédáikat... A táborhoz legközelebb eső .../...
kimerült. Takard le egy ...-val. Ha nincs .../..., akkor minden játékos kap egy ...-t. HARC Fedd fel a letakart .../...-t.  Dobd el ezt
a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Hajtsd végre ennek az eseménynek a hatását még egyszer.
PREDATORS IN THE VICINITY - RAGADOZÓK A KÖRNYÉKEN  Felfedezték a tábort. Mostantól kezdve kemények lesznek
az éjszakák... Tegyél egy ... kockát az időjárásmezőre. Ebben a körben az időjárási fázis során dobj a ... kockával és hajtsd
végre  a  hatását.  A  RAGADOZÓ  KIŰZÉSE  Dobd  el  ezt  a  kártyát  és  kapsz  egy  ...  jelzőt.  Tegyél  egy  ...  kockát  az
időjárásmezőre. Ebben a körben az időjárási fázis során dobj a ... kockával és hajtsd végre a hatását. 
PREDATORS IN THE WOODS - RAGADOZÓ AZ ERDŐBEN  A táboron kívül járkálni napról napra egyre veszélyesebb...
Tegyél egy ... jelzőt a felderítés akció mezőjére. A következő ... akciónál a ...-nek legalább 1-nek kell lennie (vagy kapsz egy
...-t). A RAGADOZÓ FELKUTATÁSA Kapsz egy ... jelzőt és dobd el a ... jelzőt. Dobd el ezt a kártyát. Minden játékos kap egy ...
-t, majd dobd el a ... jelzőt.
RAIN - ESŐ Mintha Londonban lennél... Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre. ERŐSEBB TETŐ Dobd el ezt a kártyát és
kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre.
RAGING RIVER - DÜHÖNGŐ FOLYÓ A sziget számodra nem egy kellemes hely. Ennek a körnek a termelési fázisában csak
a termelt nyersanyagok felét kapod (lefelé kerekítve). ÁROKÁSÁS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt.  Ebben a
körben kimarad a termelési fázis.   
RAVENOUS PREDATORS - FALÁNK  RAGADOZÓK A tél közeledtével a ragadozók egyre veszélyesebbé válnak... Tegyél
egy ... jelzőt a vadászat paklijára. AZ ÁLLOTOK ELŰZÉSE Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. -1...
RAVISHING HURRICANE - PUSZTÍTÓ HURRIKÁN Az éjszaka hurrikán söpört végig a szigeten... HA LEHETSÉGES: Válassz
egy szigetlapkát,  mely a táboroddal szomszédos,  és takard le  a rajta  lévő összes forrást  egy ...-val.  Ezek kimerültek.  A
FORRÁSOK ÚJRAFELFEDEZÉSE Fedd fel a kimerült forrásokat. Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. A források
kimerültek maradnak. 



RAVISHING WINDSTROM - ELSÖPRŐ SZÉLVIHAR A reggeli  vihar rengeteg tárgyat és fegyvert hordott szét a táborban,
sokat összetörve! HA LEHETSÉGES: legfeljebb -2 ... . ÚJ  FEGYVEREK Dobd el ezt a kártyát és kapsz +1 ...-t és egy ...
jelzőt. Nem történik semmi. 
ROUGH PASSAGE - SZIKLÁS ÁTJÁRÓ Ez nem olyan könnyű út, mint gondoltad...  HA LEHETSÉGES: Takarj le valamelyik
lapkán egy ...-t egy …-val. Az adott lapka tereptípusát tekintsd felderítetlennek. ÚJ ÖSVÉNY KIALAKÍTÁSA Kapsz egy ...
jelzőt, fedd fel a ...-t , és dobd el ezt a kártyát. HA LEHETSÉGES: Takarj le valamelyik lapkán egy ...-t egy ...-val. Az adott
lapka tereptípusát tekintsd felderítetlennek.
SEARCHING FOR A NEW PATH - ÚJ UTAK FELFEDEZÉSE A hurrikán után az erdőn keresztül járni kifejezetten veszélyes.
Tegyél egy ... jelzőt a felderítés akció mezőjére. A következő ... akció során egyszer újra kell dobnod a kockát, ha ... lesz rajta.
ÚJ GYÖKEREK FELFEDEZÉSE Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt a felderítés akció mezőjére
és egy ... jelzőt a nyersanyagok gyűjtögetése akció mezőjére. 
SLEEPLESS  NIGHT -  ÁLMATLAN  ÉJSZAKA  Álmatlanság.  Tegyél  egy-egy  ...  jelzőt  az  építkezés,  a  nyersanyagok
gyűjtögetése és a felderítés akciók mezőjére. A következő ilyen típusú akcióknál … esetén egyszer újra kell dobni a kockát.
PIHENÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt a felderítés akció mezőjére és egy ... jelzőt a
nyersanyagok gyűjtögetése akció mezőjére. 
SLOW WORK -  LASSÚ MUNKA Minden  nehezebben  megy,  mint  gondoltad...  Tegyél  egy  ...  jelzőt  az  építkezés  akció
mezőjére. A következő olyan  ... akció, amelyhez …-ra van szükség, neked eggyel több ...-ba kerül. PIHENÉS Dobd el ezt a
kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Tegyél egy ... jelzőt az építkezés akció mezőjére.
SMOKE ON THE HORIZON -  FÜST A LÁTHATÁRON A sziget  nagy része lángokban áll...  HA LEHETSÉGES: Takarj  le
valamelyik lapkán egy ...-t egy ...-val. Az adott lapka tereptípusát tekintsd felderítetlennek. TŰZOLTÁS Kapsz egy ... jelzőt,
fedd fel a ...-t , és dobd el ezt a kártyát.  HA LEHETSÉGES: Takarj le valamelyik lapkán egy ...-t egy ...-val. Az adott lapka
tereptípusát tekintsd felderítetlennek.
STORM - VIHAR Rosszul fest ma az óceán. Tegyél egy ... jelzőt az időjárásmezőre. A TÁBOR MEGERŐSÍTSE Dobd el ezt a
kártyát és kapsz egy ... jelzőt. -1 …
STRONG WIND - ERŐS SZÉL A szél újra és újra végigsöpör a táboron.  Ma nem lesz könnyű dolgozni. Tegyél egy ... jelzőt az
építkezés  akció mezőjére. ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy... jelzőt.  HA LEHETSÉGES:
Fordíts egy tárgyat képpel felfelé (a találmány oldalára) és töröld a hatását. 
THE ISLAND REBELS AGAINST YOU -  A SZIGET FELLÁZAD ELLENED Elátkozott  sziget?  Most  már nem kételkedsz
benne. MEGMENTÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt.
THUNDERSTORM - ÉGZENGÉS Villám csap egy fába és kigyullad.  A táborhoz legközelebb eső ... kimerült. Takard le egy
...-val. Ha nincs ..., akkor minden játékos kap egy ...-t. A TŰZ MEGFÉKEZÉSE Fedd fel a letakart …-t és dobd el ezt a kártyát.
Hajtsd végre ennek az eseménynek a hatását még egyszer. 
UNUSUALLY COLD NIGHT - SZOKATLANUL HIDEG ÉJSZAKA Dermesztően hideg volt az éjszaka. Fűteni kellett a táborban.
Dobj el 2 ...-t vagy minden játékos kap egy ...-t. FELMELEGEDÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Minden játékos
kap egy ...-t.
VERTIGO - SZÉDÜLÉS A mai tervek meghiúsultak… A kezdőjátékos csak egy ...-t használhat fel ebben a körben. PIHENÉS
Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Minden játékos eldob egy ... jelzőt. 
WEAKNESS - GYENGESÉG Nagyon reménykedsz benne, hogy ez csak egy múló gyengeség, és nem valami súlyosabb
dolog.  Pihensz,  eszel,  és kezdesz jobban lenni...  Ebben a körben a kezdőjátékos nem használhatja egyéni képességeit.
Tegyél egy ...-t az első játékos karakterkártyájára.  PIHENÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Ebben a körben a
kezdőjátékos nem használhatja egyéni képességeit. 
WEATHER BREAKDOWN -  AZ IDŐ ROSSZRA FORDUL Ma nem tanácsos  elhagynod a tábort!  Tegyél  egy ...  jelzőt  a
nyersanyagok gyűjtögetése akció mezőjére. LELŐHELYEK BIZTOSÍTÁSA Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy... jelzőt. Válassz
2 nyersanyagforrást a táborhelyeddel szomszédos szigetlapkákról és takard le őket egy ...-val. Ezek kimerültek.
WINTER DEPRESSION -  TÉLI DEPRESSZIÓ Nincs megfelelő ruhád, nincs megfelelő menedéked, fáradt  vagy,  éhes és
fázol... FELMELEGEDÉS Dobd el ezt a kártyát és kapsz egy ... jelzőt. Minden játékos eldob egy ... jelzőt. 
WRECKED  BALLOON -  LEZUHANT  HŐLÉGBALLON  Éjjel  sikítást  és  hangos  puffanást  hallasz.  Reggel  egy  lezuhant
hőlégballont és két holttestet találsz. KUTATÁS Húzz egy rejtélykártyát és egy … fejti ki a hatását. Dobd el ezt a kártyát. Nem
történik semmi.

REJTÉLYKÁRTYÁK

A SHINY JEWEL - EGY CSILLOGÓ DRÁGAKŐ Találsz egy csillogó drágakövet és elviszed a táborba. Később jössz rá, hogy
csak egy kellemetlen bogár. Az éjszakai fázis során minden játékos kap egy ...-t. Tedd ezt a kártyát az éjszakai mezőre, és az
éjszakai fázis után dobd el.  
AMULET WITH PORTRAIT OF A BEAUTIFUL LADY - AMULETT EGY GYÖNYÖRŰ HÖLGY ARCKÉPÉVEL A kétségbeesett
pillanatokban reménnyel tölt el. A karakterkártyákon lévő … szimbólumokból takarj le kettő, jelezve, hogy ezek nem fogják
kifejteni hatásukat.
ANTIQUE RAPIER - ANTIK VÍVÓTŐR Úgy tűnik, hogy korábban már más is járt ezen a szigeten. Azon gondolkodsz, hogy
vajon ez a fegyver valamikor egy katonáé vagy egy kalózé volt. +2 ...



BACKPACK - HÁTIZSÁK Találsz egy régi hátizsákot. Reménnyel telve nézel bele. Sajnos üres. Tartsd meg ezt a kártyát. A
következő körtől kezdve, ha egy játékos felderítés akciót hajt végre, húz további 2 ... jelzőt is, az egyiket megtartja, a másikat
pedig eldobja. 
BARREL - HORDÓ Nem hiszel a szemednek, amikor megpillantasz egy teljesen ép hordót. Ez csoda! Burgundi bor. Tartsd
meg ezt a kártyát. Az egyik éjszakai fázis során egyszer használhatod: minden játékos gyógyulhat egy ...-t. Használat után
2 ...-t tárolhatsz a kártyán, így azok nem romlanak meg az éjszakai fázis során. 
BATS - DENEVÉREK Denevérraj repül el a fejed felett. Dobj el egy ... jelzőt vagy kapsz egy ...-t. 
BIG APE -  NAGY EMERSZABÁSÚ MAJOM Előugrik  a  sötétségből  -  majd  eltűnik  a  dzsungelben.  Keverd  a  kártyát  az
események paklijába. AZ ÉJSZAKA RÉME Visszajött! Küzdj meg a vadállattal: ... Húzz egy újabb kártyát. 
BITE - HARAPÁS Valami megharap. Kapsz egy ...-t. 
BLANKETS - TAKARÓK Félig szétrágták a patkányok, de még használható. Tartsd meg ezt a kártyát. Az időjárási fázis során
figyelmen kívül hagyhatsz egy ...-t. 
BLOWGUN -  FÚVÓCSŐ  Egy  finom szúrást  érzel  és  egy  dárda  fúródik  a  bőrödbe.  A következő  körben  csak  egy  ...-t
használhatsz fel. Tarts meg ezt a kártyát emlékeztetőnek. A következő kör után dobd el. 
BLUNT SPEAR - TOMPA LÁNDZSA Egy régi, pókhálóval fedett lándzsa mellkason talál. Kapsz 2 ...-t. 
BOTTLE OF WINE - EGY ÜVEG BOR Borban az igazság. Tartsd meg ezt a kártyát. Egyszer használhatod fel, hogy 2 ...-t
gyógyulj. Használat után dobd el ezt a kártyát.
BOXES - LÁDÁK Erős faládák - a te helyzetedben igen hasznosak! Tartsd meg ezt a kártyát. Mostantól semmilyen ... nem
romlik meg az éjszaka során. … = …
CANDLES - GYERTYÁK Egy kis csomagban 2 régi gyertyát találsz. Így tovább tudsz dolgozni. Kapsz 2 ...-t és tedd őket erre
a kártyára. Plusz bábuként használhatod fel őket, de csak … akcióhoz. Mindkét bábut csak egyszer használhatod fel és a
használatuk után el kell dobnod őket. Használat után dobd el ezt a kártyát.
CAPTAIN  STONE’S  SPYGLASS -  STONE KAPITÁNY MESSZELÁTÓJA  A felderítők  Szent  Grálja.  Fedd  fel  a  felső  3
szigetlapkát és tetszőleges sorrendben, képpel felfelé tedd vissza a kupacra.
CAVE WITH FURS - SZŐRMÉVEL BÉLELT MENEDÉK A falak medvék és farkasok bundájával vannak beborítva. Elviszed a
szőrméket a táborba. Kapsz 2 ...-t. 
CEREMONIAL BOWL - SZERTARTÁSI TÁL Ősi törzsek műalkotása. Tegyél egy ... jelzőt a karakterkártyádra. A következő
körtől kezdve minden olyan kockát egyszer újra kell dobnod, amin ... lesz.  A kártyát keverd az események paklijába. AZ ÁTOK
FELOLDÁSA Az átok megszűnt. Vedd le a ... jelzőt a karakterkártyádról. Húzz egy újabb kártyát. 
COLLAPSE - ÖSSZEOMLÁS Nem bírsz tovább menni. Hagyd abba a rejtélykártyák húzását.
COMPASS - IRÁNYTŰ Milyen csodálatos lelet - egy iránytű! Kapsz egy ...-t és tedd erre a kártyára. Plusz bábuként többször
is felhasználhatod, de csak … akcióhoz.
CONFUSED - ZAVARTSÁG Furcsa szagot érzel és megszédülsz. Tegyél egy ... jelzőt a karakterkártyádra. A következő körben
minden olyan kockát egyszer újra kell dobnod, amin ... lesz. Ha az akcióhoz 2 ...-t használtál fel, akkor csak a sikerkockával
dobj. 
CROCKS -  AGYAGEDÉNYEK Egy  öreg  kosarat  találsz,  benne  agyagedényekkel.  Ingyen  és  akció  felhasználása  nélkül
készítheted el az edényt (Pot) (fordítsd az edény kártyát képpel lefelé, a tárgy oldalára). 
FURIOUS TIGER - DÜHÖS TIGRIS Morog és körbeugrál. Megtámad. Küzdj meg a vadállattal: 4 ...
GIANT SNAKE - ÓRIÁSKÍGYÓ Rálépsz egy undorító, óriási kígyóra. Megijedsz és elszaladsz. Dobd el az összes ... jelződ.
Hagyd abba a rejtélykártyák húzását.
GREMLINS - SZÖRNYECSKÉK Miféle teremtmények ezek? Küzdj meg a teremtményekkel: 2 ... A …-től függetlenül keverd a
kártyát  az  események  paklijába.  A SZÖRNYECSKÉK LEVADÁSZNAK Visszajöttek.  Mindenhol  ott  vannak!  Küzd  meg  a
teremtményekkel: 3 ... Keverd a kártyát az események paklijába és húzz egy újabb kártyát. 
GOLD! - ARANY! Megpillantasz egy árnyékban rejtőző, szerény ládikót. Közelebb mész és kinyitod - tele van arannyal! Sajnos
az arany a szigeten haszontalan. 
GORILLA - GORILLA Egy gorilla ugrik elő a sötétből!  Neked megy, ledönt, majd beszalad az erdőbe. Kapsz 2 ...-t. A kártyát
keverd az események paklijába. GORILLA A TÁBORBAN Valószínűleg követett téged. -2 ... Húzz egy újabb kártyát. 
HAMMOCK - FÜGGŐÁGY Békés pihenés. Tartsd meg ezt a kártyát. A következő körtől kezdve az a játékos, aki ... akciót hajt
végre, a szokásos +… mellé egy ... jelzőt is kap. 
HATCHET - FEJSZE Valami megcsillan az árnyékban. Tegyél egy ... jelzőt a tábor szigetlapkájára. Mostantól minden kör
termelési fázisában eggyel több ...-t kapsz, még ha a lapkán nincs is ... forrás. 
HELMET - SISAK Megtalálod egy spanyol hódító rozsdás és horpadt, de még mindig használható sisakját. Tartsd meg ezt a
kártyát. A következő körtől kezdve az a játékos, aki vadállattal harcol, egy ...-t figyelmen kívül hagyhat. 
HERBAL MIXTURE - GYÓGYNÖVÉNYKEVERÉK Különös íz - különös hatás. Tartsd meg ezt a kártyát. Egyszer használhatod
fel. Segítségével megnézheted az események paklijának legfelső lapját. Használat után dobd el ezt a kártyát. 
HIDDEN ROPE - REJTETT KÖTÉL Egy kötél felránt és elveszted a fegyvered. HA LEHETSÉGES: legfeljebb -2 ...
NET - HÁLÓ Hálóba gabalyodsz. Felránt és az egész éjszakát azzal töltöd, hogy kiszabadulj. Hagyd abba a rejtélykártyák
húzását. Az éjszakai fázist a táboron kívül töltöd. 
OLD CLOTHES - RÉGI RUHÁK Kicsit büdösek, de még használhatóak. Tartsd meg ezt a lapot. Mostantól egy ... = ...
OLD MAP - RÉGI TÉRKÉP Találsz egy térképet, mely a kalózok arannyal teli ládájához vezet. Minden játékos kap egy ...
jelzőt. 



OLD RIFLE -  RÉGI  KARABÉLY Találsz egy régi  karabélyt  és  némi  lőport.  Tartsd  meg ezt  a  kártyát.  Bármelyik  játékos
felhasználhatja, hogy egyszer kapjon átmenetileg +3 ...- t. Használat után dobd el ezt a kártyát. 
POISON - MÉREG Furcsa port lélegeztél be. Minden csak egyetlen tüsszentéssel kezdődött... Kapsz egy ...-t. Ha nincs ...,
minden játékos kap egy ...-t az éjszakai fázisban. 
PROTECTIVE AMULET -  VÉDŐ AMULETT Egy törzsi  varázsló titokzatos hagyatéka.  Tartsd meg ezt  a kártyát.  Egyszer
felhasználhatod arra, hogy egy bármilyen jelzőt levegyél a tábláról. Használat után dobd el ezt a kártyát. 
ROPES - KÖTELEK Megerősítheted velük a menedéked. +1 ... vagy ...
SABRE - SZABLYA Egy magányos csontváz fekszik a sarokban, csontos kezében egy szablyát tartva – nehéz, nagyszerű és
híres... Fekete Flórián Kapitány szablyája! Tartsd meg ezt a kártyát. Minden alkalommal, amikor az egyik játékos vadállattal
harcol, felhasználhatja, hogy átmenetileg kapjon +3...-t. A szablya használatáért a játékos kap egy ...-t. Azok az esemény-,
kaland- és vadászatkártyák, melyek csökkentik a ...-t, a szablyára nincsenek hatással. 
SAVAGE -  VADEMBER Egy vadember  ugrik  elő  a  sötétből.  Leterít  és  elveszi  a  fegyvered.  ...  =  0  A kártyát  keverd  az
események paklijába. SIKERTELEN VADÁSZAT Egy vadember holttestére bukkansz. A fegyvered eltört, de találsz nála valami
értékes dolgot. Húzz egy rejtélykártyát - csak egy ... fejti ki a hatását. Húzz egy újabb kártyát. 
SCORPION - SKORPIÓ Hirtelen megcsíp egy skorpió. Ha nincs ..., kapsz 3 ...-t. 
SHARP BLADE - ÉLES PENGE Megvágod magad egy éles pengével. Kapsz 2 ...-t. 
SNAKE - KÍGYÓ Egy kígyó tekeredik a lábad köré és összeroppantja a csontjaid. Kapsz 2 ...-t. 
SPIDER WEB -  PÓKHÁLÓ Pók mászik  az ingujjadba  és beléd csíp.  Kapsz egy ...-t.  Ha nincs ...,  minden kör  éjszakai
fázisában kapsz egy ...-t. Tartsd meg ezt a kártyát emlékeztetőül. 
SPIDERS - PÓKOK Több száz pók vesz körül. Dobj el 2 ... jelzőt. 
STRANGE  DISEASE -  FURCSA BETEGSÉG  Elkapsz  egy  furcsa  betegséget  és  mindannyian  megbetegszetek.  Vegyél
kétszer annyi ...-t,  mint a játékosok száma és oszd szét köztük tetszés szerint.  A következő éjszakai fázis során minden
játékos annyi ...-t kap, amennyi ...-ja van. Ezután dobd el a ...-kat. 
TERRIBLE SCREAM - RÉMISZTŐ SIKOLY Rémisztő sikítást hallasz a hátad mögül. Dobd el az összes ... jelződ.
TRAPDOOR - CSAPÓAJTÓ Rálelsz egy csapóajtóra és sikerül átugranod, de közben mindent elhagysz, amit magaddal vittél.
Ha ennek az akciónak a során húztál ...-t, dobd el mindet. 
TREASURE MAP - KINCSES TÉRKÉP Nem hiszel a szemednek, amikor meglátod. Tényleg jártak kalózok a szigeten! Tartsd
meg ezt a kártyát. Egyszer használhatod fel. Hajts végre ezen a kártyán egy felderítés akciót, hogy húzhass 2 rejtélykártyát -
csak 2 ... fejti ki a hatását. Használat után dobd el ezt a kártyát. 
UNFORTUNATE ADVENTURE - SZERENCSÉTLEN KALAND  A sziget ismét baljóslatú arcát mutatja. 
UNLEASHED  BEAST -  ELSZABADULT  VADÁLLAT  Ijesztő  üvöltést  hallasz  és  egy  nagy  állat  szalad  el  melletted.  HA
LEHETSÉGES: Dobj el egy vadállatkártyát a vadászat paklijából. 
WHIP - OSTOR Egy cowboy kalapos férfi csontvázába botlasz. Van valami a kezében... +1... Tartsd meg ezt a kártyát. A
következő körtől kezdve, ha egy játékos rejtélykártyát húz és egy …-nak kell  kifejtenie a hatását, egy ...-t figyelmen kívül
hagyhat. 

VADÁLLATKÁRTYÁK

ALLIGATOR – ALIGÁTOR
BEAR – MEDVE
BIRDS – MADARAK
BOA – BOA
Kapsz egy …-t.
CHAMOIS – ZERGE
CHEETAH – GEPÁRD
FOX – RÓKA
GOATS – KECSKÉK
GORILLA – GORILLA
A harc után kapsz egy …-t.
IGUANA – IGUÁNA
A …-től függetlenül kapsz egy további …-t.
JAGUAR – JAGUÁR
Ha nincs …, kapsz 2 …-t.
PUMA – PUMA
Ha nincs …, kapsz 2 …-t.
TAPIR – TAPÍR
TIGER – TIGRIS
WILD DOG – VAD KUTYA
Ha nincs …, kapsz 2 …-t.
WILD PIG – VADDISZNÓ



KEZDŐ TÁRGYKÁRTYÁK

BIBLE – BIBLIA
A … során a játékos 2 … jelző helyett 3 … jelzőt és +1 …-t kap.
BISCUITS – SÜTEMÉNYEK
Kapsz 1 …-t.
EMPTY BOTTLE – ÜRES ÜVEG
FLASK OF RUM – EGY FLASKA RUM
HAMMER & NAILS – KALAPÁCS ÉS SZÖGEK
PIPE & TOBACCO – PIPA ÉS DOHÁNY
Kapsz 2 … jelzőt.
PISTOL – PISZTOLY
Átmenetileg kapsz +3 …-t.
STORM-GLASS – VIHARJELZŐ
Az akciófázis előtt dobj a (forgatókönyv által előírt) időjáráskockákkal, de a hatásukat a rendes szabályok szerint csak az
időjárási fázisban hajtsd végre.

TALÁLMÁNY-/TÁRGYKÁRTYÁK

BASKET – KOSÁR
Elő- és hátoldal: Egy sikeres … során kapsz 1 további nyersanyagot abból, amit gyűjtögettél. Körönként csak 1 akcióhoz
használható.
BED – ÁGY
Elő- és hátoldal: +1 … +2 …
BELTS – SZÍJAK
Elő- és hátoldal: …
BOW – ÍJ
Előoldal: +3 …
BRICKS – TÉGLÁK (kötelező találmány)
Előoldal: (+1 …)
Hátoldal: …
CELLAR – PINCE
Elő- és hátoldal: … = …
CORRAL – KARÁM
Előoldal: Takarj le egy …-t egy …-val az egyik olyan szigetlapkán, mely szomszédos a táboroddal, és helyezz egy … jelzőt a
táborod szigetlapkájára.
CURE – GYÓGYÍR (kötelező találmány)
Elő- és hátoldal:  …
DAM – GÁT (kötelező találmány)
Előoldal: +2 …
DIARY – NAPLÓ
Elő- és hátoldal: +1 … jelző (a morálfázis során)
DRUMS – DOBOK
Elő- és hátoldal: +2 … jelző (a morálfázis során)
FIRE – TŰZ (kötelező találmány)
Előoldal: (+1 …)
Hátoldal: …
FIREPLACE – TŰZRAKÓ HELY
Elő- és hátoldal: +2 … (az éjszakai fázis során)
FURNACE – KEMENCE
Elő- és hátoldal: …
KNIFE – KÉS (kötelező találmány)
Előoldal: (+1 …)
Hátoldal: …
LANTERN – LÁMPÁS
Elő- és hátoldal: …
MAP – TÉRKÉP (kötelező találmány)
Elő- és hátoldal: … (+…)
MOAT – SÁNC
Előoldal: …
PIT – GÖDÖR



Elő- és hátoldal: A termelési fázis során dobj egy …-val. … +2 …
POT – EDÉNY (kötelező találmány)
Elő- és hátoldal: … (… +…) az éjszakai fázis során
RAFT – TUTAJ
Elő- és hátoldal: … / …
ROPE – KÖTÉL (kötelező találmány)
Elő- és hátoldal: …
SACK – ZSÁK
Elő- és hátoldal: Egy sikeres … során kapsz 1 további nyersanyagot abból, amit gyűjtögettél. Körönként csak 1 akcióhoz
használható
SHIELD – PAJZS
Elő- és hátoldal: …
SHORTCUT – RÖVIDEBB ÚT
Előoldal: Tegyél a táboroddal szomszédos szigetlapkák egyikére egy … jelzőt. A termelési fázis során plusz 1 nyersanyagot
kapsz, melyet a megjelölt szigetlapkán termelt nyersanyagokból választhatsz ki.
Hátoldal:  A  termelési  fázis  során  kapsz  plusz  1  általad  választott  nyersanyagot  a  …-vel  jelölt  szigetlapkán  termelt
nyersanyagok közül.
SHOVEL – ÁSÓ (kötelező találmány)
Elő- és hátoldal: …
SLING – PARITTYA
Előoldal: +2 …
SNARE – HUROK
Előoldal: … (a táborod szigetlapkáján)
SPEAR – DÁRDA
Előoldal: +3 …
WALL – FAL
Előoldal: +2 …

PROMÓ JELLEMKÁRTYÁK I. (TRAIT CARDS I.)

DRUNK – RÉSZEG
Ha csak egy dologgal töltöd az egész napod, mindig történik veled valami.
Minden alkalommal, amikor 2 …-t küldesz egy … vagy … vagy … akció végrehajtására, kötelező kalandkártyát húznod és
érvényesíteni annak hatását.
DE
Holdfény.
Körönként egyszer az éjszakai fázisban eldobhatsz 1 …-t, hogy gyógyulj 1 …-t.
GIMP – ROKKANT
Egy hosszú út számodra csak vágyálom lehet.
Nem hajthatsz végre … akciót.
DE
Esni fog. Érzem a csontjaimban.
A játék során kétszer az időjárási fázis helyett az akciófázis előtt dobhatsz a (forgatókönyv által előírt) időjáráskockákkal.
KID – KÖLYÖK
A szigeten egy vadállattal szeretnél a legkevésbé találkozni.
Nem hajthatsz végre … akciót.
DE
Van búvóhelyem!
Ha egy játékos az éhes állatok kockájával …-t dob, te nem kapsz …-t.
PESSIMIST – PESSZIMISTA
Az, hogy túlélted a hajótörést, nem jelent semmit. Tudod, hogy nincs esély a túlélésre.
Nem használhatod azt az elszántság képességed, melynek segítségével újra dobhatnál egy akciókockát.
DE
Tudtam, hogy ez fog történni.
Ha az első akciód sikertelen lesz, második akciód helyett újra megpróbálhatod ugyanazt végrehajtani.
THE BULL – A BIKA
Mindenki tudja, hogy neked nagyobb szükségleteid vannak.
Ha lehetséges, az éjszakai fázis során te 2 …-t eszel meg.
DE
Lefekszem és eltorlaszolom a bejáratot.
A játék elején: +1 …



PROMÓ JELLEMKÁRTYÁK II. (TRAIT CARDS II.)

COLD BLOODED – HIDEGVÉRŰ
Ne nyafogj, hanem ragadd már meg!
Amikor sérülést kapsz, hagyd figyelmen kívül a karaktered életvonalán a … hatását.
DE
Ez nem lesz jobb.
A morálfázisban sosem kapsz …-t.
LAZY – LUSTA
Én csak szundikálásra fordítom az egész napom.
Minden akciót csak 1 bábuval hajtasz végre. A két bábudat nem használhatod egyszerre egy akcióhoz.
DE
Végre, ezt már szeretem.
Ha egy körben két pihenés akciót hajtasz végre, 3-at gyógyulsz.
LEADER – VEZETŐ
Te egyél, én még bírom.
Ha az éjszakai fázis során nincs elég élelem minden játékos számára, mindenképpen a vezető lesz az, aki nem eszik.
DE
Fel a fejjel! Meg fogjuk csinálni!
A vezető minden morálfázis során 1 …-t kap. 
LOSS OF TIME – IDŐVESZTESÉG
Nem fog menni. Elvesztünk.
Kezdjétek a játékot -2-es morál szinttel.
DE
Mit értesz az alatt, hogy „Hagyd már abba a nyafogást!”? Még hogy én nyafogok? Csak realista vagyok!
A kezdőjátékos minden morálfázis során választ egy másik játékost (kivéve az időveszteség játékosát), aki kap 1 …-t.
PIRATE – KALÓZ
Én már jártam ezen a szigeten!
Ha a játék legelső felderítés akcióját a kalóz hajtja végre, húzhattok 1 …-t a rejtélyek paklijából.
DE
A táborunk nem lehet a szigetnek ezen a részén. Higgyetek nekem…
A játékosok nem üthetnek tábort a legelőször felderített szigetlapkán.

PROMÓ VADÁLLATKÁRTYÁK

CONDOR – KONDORKESELYŰ
Ha nincs …, minden játékos kap egy …-t.
DODO BIRD – DODÓ MADÁR
Az utolsó dodó a Földön: minden játékos eldob egy …-t.
FINCHES – PINTYEK
Tojások: +1 …
MURIQUI – GYAPJAS PÓKMAJOM
Húzzatok egy …-t a rejtélyek paklijából.
SEA LION – OROSZLÁNFÓKA
Gyertyákhoz használt faggyú: 2 …
TORTOISE –TEKNŐSBÉKA
Teknő: +1 … (ha van menedéketek).
WILD LLAMA – VAD LÁMA

Fordította: trew és X-ta
Szerkesztette: X-ta


