
A Ruins kiegészítő nem önálló játék. Ahhoz, hogy játszhass vele, szükség lesz 
a 51st State vagy a New Era (Winterrel kombinált) alapjátékára.
A Ruins kiegészítő tartalma: 2 Vezető, 30 Helyszínkártya, 7 
Instant kártya, 1 Különleges kártya, szabályok.

Megjegyzés: A Különleges kártyát azért 
mellékeltük, hogy létrehozhasd saját helyszínedet!

A RUINS KOMBINÁLÁSA AZ ALAPJÁTÉKKAL:

51st State

A Ruins és a 51st State kártyáit keverjük össze és alkossunk belőlük egy paklit.

A kártyákon lévő Helyszínek Védelmi Távolságát hagyjuk fi-
gyelmen kívül – azt csak akkor vesszük figyelembe, ha a New 
Erával játszunk.

Megjegyzés: A 51st State néhány ikonját lecseréltük a New 
Erában használt ikonokra. Ezek a következők:

New Era

A következő kártyákat távolítsuk el a pakliból és tegyük vissza a dobozba: 
Parliament, Sheriff Barnes, Reverent Artax. A többi kártyát keverjük össze a 
New Era kártyáival.

51st State / New Era + Winter

Amennyiben a Ruins kiegészítőt a 51st State-tel vagy a New Erával és a Winter 
kiegészítővel együtt kombináljuk, az összes kártyát össze kell kevernünk és a 
pakliból a következő típusú kártyákat kell eltávolítanunk: Vezetőkártyák, Instant 
Hódításkártyák és Instant Szövetségkártyák. Minden ilyen kártyacsoportot külön 
megkeverünk és a következő, képpel lefelé fordított paklikat hozzuk belőlük
létre:

» a Vezetőkártyákat két pakliba osztjuk, paklinként 6 véletlenszerű kártyával 
(a New Erában csak egy pakli lesz),

» egy pakli 6 véletlenszerűen kiválasztott Instant Hódításkártya,

» egy pakli 6 véletlenszerűen kiválasztott Instant Szövetségkártya.

A kimaradt, fel nem használt Instant Hódítás- és Szövetségkártyákat ebben a 
játékban nem használjuk, ezért azokat megnézés nélkül visszatesszük a dobozba.

ÚJ TÍPUSÚ KÁRTYÁK ÉS SZIMBÓLUMOK

Az új Helyszínkártyákon van néhány új képesség és ikon:

Helyszínek Állandóan Nyitva Tartó Termeléssel

(New York Harbor, Police Precinct, Police Patrol, New York 
Factory, Manhattan)

Az ilyen kártyákon az illusztráció felett több Munkás ikonja látható. 
Ezekre a Helyszínekre az ellenfelek fordulónként egynél több 
Munkást is küldhetnek, és a játékosoknak egyáltalán nem kell

azt frakciójelzővel jelölniük. A többi szabály, mely Munkásaink Elküldésére 
vonatkozik egyik ellenfelünk Helyszínére, változatlan marad (nem küldhetünk 
Munkást olyan játékos Helyszínére, aki már passzolt, stb.).

Helyszínek Termeléssel és Raktárral

Az ilyen Helyszíneknek két funkciója van: bizonyos Nyers-
anyagokat tárolhatunk rajtuk, így azokat nem kell eldob-
nunk a Tisztogatás fázisában, és ezzel egy időben profitot 
is hoznak, ha a raktár a Termelés fázisában tele van.

A Nyersanyagokat vagy Munkásokat ingyen a raktárba helyezhetjük, viszont ezt 
csakis az Akciók végrehajtásának, a Győzelmi Pontok Kiszámításának vagy a 
Tisztogatás fázisában tehetjük meg.

Megjegyzés a New Erát használó játékosoknak: az ilyen kártyák 
Helyszínének megváltozott a Védelmi Távolsága, és ez nem nyomdahiba. 
Ezeket a kártyákat az ellenfél nehezebben hódítja meg.

Flea Market – 3 bármilyen Nyersanyagot eltárol. Ha a raktár a Termelés 
fázisában tele van, a játékos 1 Győzelmi Pontot kap.

Marauders – 3 Fegyver Nyersanyagot tárol. Ha a raktár a Termelés fázisában 
tele van, a játékos egy (3-as hatótávolságú) Bekebelezés jelzőt kap.

New Railway - 3 Hulladék Nyersanyagot tárol. Ha a raktár a Termelés fázisában 
tele van, a játékos egy (2-es hatótávolságú) Bekebelezés jelzőt kap.

Craftsmen - 2 Munkást tárol. Ha a raktár a Termelés fázisában tele van, a 
játékos egy Univerzális Nyersanyagot kap.

Hidden Warehouse - Fajtánként 1-et tud eltárolni Hulladékból, Fegyverből, 
Építőanyagból és Üzemanyagból. Ha a raktár a Termelés fázisában tele van, a 
játékos 2 Győzelmi Pontot kap.

Pony Express - 3 Üzemanyag Nyersanyagot tárol. Ha a raktár a Termelés 
fázisában tele van, a játékos egy kártyát kap a Húzópakliból.

Construction site - 3 Építőanyag Nyersanyagot tárol. Ha a raktár a Termelés 
fázisában tele van, a játékos egy Átépítés jelzőt kap.

ÚJ VEZETŐK

Az új vezetők a 51st State-ben lévőkkel ellentét-
ben nem biztosítanak lehetőséget plusz Győzelmi 
Pontok megszerzésére.
Különleges képességük segítségével csökkenteni 
tudják 1 bizonyos akció során egy Helyszín Távol-
ságát: Hódítás vagy Szövetségre lépés során.

Sheriff Barnes - 1-gyel csökkenti egy Helyszín Távolságát egy hódítás akció során

Reverent Artax - 1-gyel csökkenti egy Helyszín Távolságát egy szövetségre 
lépés akciója során

Ha például egy játékos rendelkezik Sheriff Barnes-szal és van a kezében egy 2-es 
Távolságú Helyszín, csak 1-es Hatótávolságra lesz szüksége ahhoz, hogy ezt a 
Helyszínt Meghódítsa. Ha viszont a játékos egy 1-es Távolságú Helyszínt sze-
retne Meghódítani, azt ingyen tehetné meg – ezt továbbra is normál hódítás 
akciónak fogjuk tekinteni, viszont nem lesz hozzá szükség Nyersanyagra vagy 
Kapcsolatkártyákra.

Megjegyzés azoknak, akik a New Erát a Winter kiegészítővel együtt 
használják: az új Vezetők képessége a Helyszínek Védelmi Távolságát is 
csökkenti, amikor egy másik játékos Helyszínével Lépünk Szövetségre vagy 
Hódítjuk Meg.

ÚJ INSTANT KÁRTYÁK

Egy új típusú Instant Kártyával a játékosok annyi kártyát 
húzhatnak, amennyi az Instant Kártyán látható.

Border Guard – húzd fel a Húzópakli legfelső 2 lapját

Caravan - a játékos eldöntheti, hogy felhúzza-e a Húzópakli legfelső 3 lapját és 
egyet választ közülük, melyet a kezébe vesz (a többit a Dobópaklira téve), vagy 
felhúzza a Dobópakli legfelső 2 lapját (a játékos először felhúzza a Dobópakli 
lapjait, majd azután dobja el a Caravan kártyát).

a Dobópakli 
legfelső kártyája

ezzel a képességgel 
a játékosnak eggyel 
több vezetője lehet

Kapcsolat akciók Győzelmi PontokKapcsolatjelzők



A KÁRTYÁK TOVÁBBI LEÍRÁSA

A Termeléssel rendelkező Helyszínek adottságai

Broadcasting Station - minden 2 Győzelmi Pontért, melyet a Termelés 

fázisában szerzünk, 1 Győzelmi Pont és 1 Munkás jár.

Iron Harbor -  minden 3 bármilyen típusú Nyersanyagért, melyet a Termelés 
fázisában szerzünk, 1 Győzelmi Pont jár.

Supply Warehouses - minden 5 bármilyen típusú Nyersanyagért, melyet a 

Termelés fázisában szerzünk, 2 Győzelmi Pont jár.

Slave Trader - minden 6 Munkásért, melyet a Termelés fázisában szerzünk, 
2 Győzelmi Pont jár.

Lustful Robbers - minden 2 Húzópakliból húzott kártyáért, melyet a Ter-
melés fázisában szerzünk, 2 Győzelmi Pont jár.

Megjegyzés: A fenti Helyszínek az egyéb Termelő tulajdon-
sággal rendelkező Helyszínekkel ellentétben kártyájuk Bekebelezésekor 
nem hoznak profitot.

Pete’s District –  Ha egy játékosnak legalább három Szövetsége van, kap 1 
Győzelmi Pontot és felhúzhatja a Húzópakli legfelső lapját.

Megjegyzés: A Szövetségekből és Zsákmányokból származó 
Győzelmi Pontokat a Báziskártyára helyezzük, míg a Helyszínkártyák által 
termelt Győzelmi Pontokat a Helyszínkártyákra – és a „három helyes korlát” 
alapszabálya marad érvényben.  Ezt azt jelenti, hogy ha egy kártyán már van 
3 Győzelmi Pontjelző, a kártya nem termel több extra Győzelmi Pontot. Ha 
egy Helyszín Győzelmi Ponton kívül egyéb profitot is termel (például Pete’s 
District, Broadcasting Station), és már összegyűlt rajta a maximálisan 
gyűjthető Győzelmi Pontjelző, a többi profitot továbbra is termelni fogja.

Képességgel rendelkező Helyszínek adottságai

Borgo’s Deathboard – A játékos egy sikeres Szövetségre Lépés Akciót 

követően 1 Győzelmi Pontot kap.

Parliament – A Parliament kártya birtokosának eggyel több Vezetője lehet (a 51st 
State vagy a New Era Winterrel kombinált játékában). A második Vezető lehe-
lyezésére és leváltására a megszokott szabályok érvényesek. Ha egy játékosnak 2 
Vezetője van és elveszíti a Parliament kártyát (például Átépítéssel, vagy ha egy 
ellenfél meghódítja azt), azonnal el kell dobnia egyik Vezetőjét. Az eldobott 
Vezetőn lévő Nyersanyagok és/vagy Győzelmi Pontok átkerülnek a Báziskártyára.

Pete’s Newsletter - A játékos egy sikeres Szövetségre Lépés Akciót követően 
1 Győzelmi Pontot kap.

Akcióval rendelkező Helyszínek adottságai

Fallout Shelter – A játékos egy 3-as hatótávolságú Hódításjelző eldobásáért 
kiválaszthatja egyik ellenfelét és elvehet tőle 1 Győzelmi Pontot, valamint 1 
Munkást. A Győzelmi Pontot csak az ellenfél Báziskártyájáról veheti el és a Fallout 
Shelter kártyára kell azt helyeznie (melyre a szokásos „három helyes korlát” 
érvényes). Ha az ellenfélnek nincs egyetlen elvehető Győzelmi Pontja sem, vagy 
ez a helyszín már meghaladná a maximum lehetséges Győzelmi Pontjelzők 
számát, a játékos csak 1 Munkást vehet el.

Peacemaker – A játékos eldobhatja egy általa választott ellenfelének egy Szövet-
ségét, hogy kapjon 1 GyP-t.

Migrants –  Ha a játékos eldob egy kártyát a kezéből, felhúzhatja a Dobópakli 
legfelső kártyáját. 

Megjegyzés! A játékosnak először a Dobópakliról kell húznia és csak azután 
dobja el a kártyát a kezéből.

Tommy’s Motel  - Ha a játékos eldob 1 bármilyen Nyersanyagot és egy kártyát a 
kezéből, felhúzhatja a Húzópakli legfelső 3 lapját. Egyet kiválaszt, amit megtart 
belőlük, a többit pedig eldobja.

Engineers Team – Ha a játékos eldob 1  bármilyen Nyersanyagot, felhúzhatja 
a Dobópakli legfelső kártyáját.

A DOBÓPAKLIBÓL TÖRTÉNŐ KÁRTYAHÚZÁSOK SORRENDJE

Néhány különleges esetben előfordulhat, hogy a különböző tevékenységek 
végrehajtását befolyásolják a Dobópakliból felhúzott kártyák.

A Termelés fázisa során:
»    ha egynél több játékos húz kártyákat a Dobópakliból, a Kezdőjátékos 

jelző birtokosa húz először, majd az óramutató járása szerint követik őt 
játékostársai,

»  ha egy játékos Zsákmányból (vagy Szövetségekből) szerez kártyákat a 
Dobópakliról, akkor először elveszi a kártyákat a Dobópakliról és csak 
utána dobja el a Meghódított Helyszínkártyá(ka)t.

A New Erában
» ha egy olyan Helyszínt hódítanak meg, mint a Traveling Prison vagy az 

Engineers Team, először a támadó játékos húz kártyákat a Dobópakliról. 
A védekező játékos csak azt követően kapja meg kártyáit.

Megjegyzés: A játékosok bármikor átnézhetik a Dobópaklit.

VERSENY!
A Ruins kiegészítőben van egy különleges kártya, mellyel ti is 

elkészíthetitek és tesztelhetitek saját Helyszíneteket!

Ha szeretnéd, hogy Helyszíned a 51st State / New Era egy jövőbeni 
kiegészítőjében megjelenjen, küldd ötleteidet a portal@portalgames.pl email 

címre. Egy személy akármennyi ötletet beküldhet.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy csak azt keressük fel, akinek ötlete érdekel 

bennünket.
Az a személy, akinek kártyáját kiadjuk, a Portal Games katalógusából 

választhat egy bármilyen játékot.
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