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Isten hozott az északi sarkkör 
havas vidékén, ahol bátor 
szánhajtók teszik próbára a 
képességüket és kitartásu-

kat. A verseny gyors és ádáz, és nem mindenki éri el a célsza-
lagot. A huskyk csak egy fokozatot ismernek: a legnagyobb 
tempót. Pattanj fel a szánra, kapaszkodj a gyeplőbe, a pré-
mekbe, vagy amibe csak tudsz. Nem kell eszkimónak lenned, 
hogy a versenyt megnyerd!

1 Start lap
(dupla oldalú)

8 egyenes szakasz (dupla oldalú, a 
hátoldalon speciális mezőkkel)

5 szán bábu

4 kanyar szakasz
(dupla oldalú)

2 U-szakasz
(dupla oldalú)

20 repedés kártya

20 facsemete

1 Cél mező
(dupla oldalú)

1 „Big Paws”32 fék  jelző

5 eb pakli (20 eb-kártya 4 × 1, 2, 
3, 4 és 5-ös értékkel)5 szán lap

Előkészületek
Építsétek fel a pályát úgy, hogy az egyes szakaszokat 
egymás mellé teszitek. (A legelső pályát, a „Diótörőt” a 10. 
oldalon találjátok) A szakaszokat minden esetben úgy kell 
feltenni, hogy a sárga zászlók a menetirány szerinti bal ol-
dalon legyenek. A pályák elég nagyok lehetnek, tehát érde-
mes egy nagyobb asztalt használni.
Helyezzétek a Start és a Cél lapokat a pálya megfelelő vé-
geire. A Start lapot úgy kell lehelyezni, hogy az 1. számú 
pozíció a legközelebbi kanyar belső ívének oldalán legyen.

Minden játékos választ egy színt és elveszi a hozzá tartozó 
szán bábut, szán lapot, valamint a saját színű pakliját.

Mindenki maga elé helyezi a szán lapját. Tegyünk minden 
szán végébe egy 3-as értékű fék jelzőt. A kutyák is 3-as 
értékkel kezdenek, de ez rá van nyomtatva a lapokra.

A repedés kártyákat és a fék jelzőket tegyük a tábla mellé.

Minden játékos megkeveri a saját eb pakliját, és lefordítva  
a szánja mellé helyezi, húzópaklit alkotva.
A leginkább kutyára emlékeztető hangú játékos lesz a kez-
dő játékos. A második leginkább husky hangú a 2., és így 
tovább. Tapasztalt és bölcs játékosok véletlenszerűen is 
megállapíthatját a kezdősorrendet.
A kezdő játékos bármelyik start pozícióra lehelyezheti a 
bábuját. Sorban a többiek is választanak egy pozíciót. Min-
den startpozíción csak egy bábu állhat.

Ezután mindenki húz a saját paklijából 5 kártyát. A negye-
dik pozícióból induló játékos húz 1 extra kártyát. Az ötödik 
startpozícióból kezdő pedig 2 plusz kártyát. Figyelem! Az 
extra kártyák a szán bábu pozíciója után jár, független a 
játékosok számától.

A játék elemei

Most már kezdődhet a játék!

Tudjuk, hogy sok, de 
megérdemled!
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Játékmenet
A kutyák már izgatottan csaholnak

A 9. oldalon találtok egy példajátékot.

Minden körben

Kívül - belül

Minden játékos a kör elején elfoglalt pozíciója alapján, sor-
ban végrehajtja a körét (először az 1. helyen álló játékos, majd 
a 2., stb.) egész addig, amíg mindenki sorra nem került.

Amennyiben egyes szánok egymás mellett állnak, úgy (a) 
a kanyarban a belső ívhez közelebb álló, vagy (b) egyenes 
esetén, a legközelebb következő kanyar belső íve szerint bel-
jebb álló szán lép először. Az utolsó egyenes szakasz eseté-
ben az lép először, aki a kockás zászló oldalához közelebb áll.

Kijátszik 1-3 azonos értékű kártyát a kezéből• 
Mozgatja a szán bábut• 
5-re módosítja a kezében tartott lapok számát (húzás-• 
sal, vagy dobással)

A játékosnak a körében legalább egy ebkártyát ki kell játszania.
A játékos kijátszhat 1, 2, vagy 3 kártyát is.
A kijátszott kártyáknak azonos értékűnek kell lennie.(pl.: 

5, 3-3, 4-4-4 stb.)
A kártyát letehetjük a bal/jobb kutyára (már korábban ki-

játszott kártyákra helyezve), vagy/és a dobott lapok közé is 
helyezhetjük, hogy kicseréljük a fék jelzőt.  Mindegyik helyre 
csak egy kártyát tehetünk körönként.

Lehetséges kártyát letenni azonos értékűre is. (Tehát egy korábbi 
alkalommal már tettünk oda a mostanival megegyező értékű kártyát.)

Amikor a dobott lapok közé helyezünk egy kártyát, egy azzal 
azonos értékű fék jelzőt teszünk az addigi szánon levő helyére.

Speciális szabály: Ha a játékosnak nincs eb kártyája (ez 
ritkán ütközések után következik be), akkor a következőket 
kell végrehajtani:

Minden körben valamennyi játékos az alábbiakat hajtja végre

1-3 azonos értékű kártya kijátszása ( Indulj-indulj! )

Vegyél el egy repedés kártyát
Húzz fel annyi kártyát, hogy 5 legyen a kezedben (repedés kártyával együtt)

Folytasd a köröd a normális szabályok szerint (kártya kijátszása stb.)

A szán bábu mozgatása
( félelemmel és örömmel vegyes kiáltások közepette )

A szán sebessége a két kutyán levő kártya értékének 
összege, mínusz a fék jelző értéke. Alapból a szán se-
bessége 3-as (3+3 – fék (3) = 3)

A szán átlós irányú mozgása (sodródása) a két kutya 
húzóerejének a különbsége. A sodródás egy átlós moz-
gás az erősebben húzó kutya irányába (pl.: a szánon 
3-as és 5-ös kártyák vannak, a sodródás 2-es a jobb 
oldal felé). A féknek itt nincs szerepe.

A sodródás mindig azt eredményezi, hogy a szán egy 
fekete vonalat fog átlépni.

Ki lép elsőként?

Sárga egyedüliként az első, tehát Ő lép először. 
Piros és Kék egy vonalban vannak, ám Kék áll 
a legközelebbi kanyar belső ívéhez, tehát Ő lép 
másodikként. Piros a harmadik.

A kanyarokban talál-
hatunk segítséget, hogy 
mely mezők vannak egy 
magasságban, de nem 
egymás mellett. A vona-
lak végén látható színes, 
kerek jelzők mutatják, 
hogy mely mezők vannak 
egy szintben. Jelen példá-
ban Kék és Sárga vannak 
egymás mellett, míg Piros 
tőlük hátrébb áll. 
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A játékosok a szán sebességének megfelelő számú 
mezővel mozgatják előre a bábujukat (minden lépést 
végre kell hajtani, feltéve hogy nem ütköznek). Mozgás 
közben az erősebb kutya irányában a sodródást is vég-
re kell hajtani. Annyit kell átlós irányba lépni, amennyi 
a szán sodródása.
Ha a sodródás értéke nagyobb, mint a sebesség, a se-
besség értékénél nagyobb sodródást nem kell lelépni.
Amennyiben a szán sebessége 0, vagy kevesebb, a 
szán nem mozog.

A zászlók a szánon csupán abban segítik a játékosokat, 
hogy könnyebben tájékozódjanak a játék közben a menet-
irány szerinti bal és jobb oldalról.

A játékos szabadon dönthet, hogy mikor hajtja végre a 
mozgás közben a sodródást. Például 5-ös sebesség és 2-es 

sodródásnál megteheti, hogy először lép átlósan 
egyet, majd előrelép egyszer, utána sodródik még 

egyszer,  és végül lép előre kettőt. Mindenesetre az összes át-
lós irányú sodródást végre kell hajtani a körben (ha a játékosnak 
kétszer kell sodródnia egy körben az utolsó előtti lépésben kell 
legkésőbb megkezdenie a sodródást).

Amennyiben a két eb kártya értéke azonos, nincs sodródás. 
A szán ilyenkor kiegyensúlyozott. A kiegyensúlyozott szánnak 
bónusz-mozgása van (lásd 5. oldal).

A szán a mozgása miatt meg is sérülhet. Lásd a kockáza-
tokról szóló részt a részletekért 

A kézben tartott lapok számának kiegészítése ötre
( feltéve, hogy a szánod még egyben van )

A játékosok most 5-re módosítják a kezükben tartott lapok számát.
Amennyiben a játékosnak kevesebb, mint 5 lap van a kezé-

ben (a repedés kártyákkal együtt), úgy húz a saját eb paklijából 
addig, amíg a kezében tartott lapok száma el nem éri az ötöt.

Amennyiben a játékosnak a kezében több, mint öt lap lenne 
(pl. a kezdő körben 5. pozícióból indult, vagy számos repedés-
kártyát kellett a körben felhúznia), úgy annyi eb kártyát kell a 
kezéből kidobnia, hogy a kezében csak öt lap maradjon. Ezek a 
dobott lapok közé kerülnek, viszont nem befolyásolják a féket.

A repedés kártyák is beleszámítanak a kézben tartott lapok 
számába (tehát minél több van, annál nehezebb irányítani a 
szánt.

A repedés kártyákat soha nem lehet eldobni (Lásd Repe-
désék és Veszélyek).

Példa a mozgásra

A mozgás eredményét lent lát-
hatod. Piros sebessége 3 (bal 
kutya + jobb kutya – fék: 3+5 
–5=3), a sodródása pedig 2 a 
jobb oldali kutya irányába 
(a jobb oldali kutya 2-vel erő-
sebben húz). 

A fekete vonalak a pályával 
párhuzamosan, a kék vonalak 
a pályára merőlegesen futnak.

Piros előre mo-
zog három me-
zőt, közben pedig 
sodródik kettőt 
jobbra.

A fék jelzőnek azo-
nos az értéke, mint 
a kártyának, ami a 
dobott lapok közé 
került.
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Figyelem - a sárga körö-
kön esetlegesen álló más 
szánok, vagy dolgok a 
szán átlós mozgását nem 
befolyásolják

egymásba hajló mezők

átlós mezők

Mindkét kutyának ugyanakkora az 
ereje. A játékos a pozíciójának megfe-
lelően kaphat bónusz mozgást.

A kiegyensúlyozott szánok
bónusz mozgást kapnak

Amikor egy játékos eb paklija kifogy, akkor fogjuk a 
dobott lapok pakliját, valamint a már nem aktív szánon levő 
eb kártyákat (a legfelső kártyák az aktívak), majd megke-
verve ezeket, új húzópaklit (eb pakli) alkotunk. Ezt lefordítva 
tegyük a szán mellé. Ezután ebből húz a játékos.

A kiegyensúlyozott szán úgy suhan, mint egy álom. Kép-
zeld el milyen harmonikusan húzzák a kutyák. Ilyenkor a vál-
tozatosság kedvéért kivételesen csak előre halad. Teljesen 
tiéd az irányítás... Megvan a lehetőséged, hogy a legjobb utat 
válaszd, vagy hogy egy elöl haladó nyomában felzárkózz. 
Ilyenkor bónusz mozgást kapsz.

Akkor kiegyensúlyozott a szán, ha mind a két eb kártya 
rajta azonos értékű (pl. 3-3). Ez azt jelenti, hogy azonos erő-
vel húzzák a szánt. Lásd a képet jobbra.

Példa a sodródásra

A kiegyensúlyozott szá
n úgy suhan, mint egy álom.

A kiegyensúlyozott szán bónusz mozgást hajthat végre. Ez 
a plusz mozgási lehetőség megegyezik a szánnak a versenyben 
elfoglalt pozíciójával (pl. egy kiegyensúlyozott szán a 3. helyen 
áll, tehát sebessége +3 lesz).

A bónusz mozgás mindig a normálisan végrehajtott mozgás 
befejezése után esedékes. Ezt csak egyesen lehet végrehajtani, 
sodródás nem lehetséges.

A játékosnak el kell döntenie a normális mozgása után, hogy 
végrehajtja-e, vagy sem.  Teljesen végre kell hajtani a mozgást, 
tilos csak egy részét lelépni.

A bónusz hozzáadódik a szán sebességéhez. Kanyarba be-
érve számolni kell a kockázatokkal.

A szán sebességének legalább egynek kell lennie, hogy 
megkapja a bónuszt (álló szánok nem kapják meg). Ezt a 
bónuszt az első körben nem használhatjuk, mivel itt a szánok 
épp elrajtoltak. 

Az utolsó bekezdést olvasd 
el újra! Elfelejtheted!
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Repedések és veszélyek
A szánverseny egy veszélyes sport. Az alapos felkészülés 

és a biztonsági intézkedések ellenére is előfordulnak balese-
tek. Bár a közeli kórházban rendelkezésre áll egy szabad ágy, 
úgy véljük te nem szeretnél sok időt ott eltölteni. Ahogy hala-
dunk előre a versenyben úgy fog a szán egyre többet ütközni, 
és sérüléseket szerezni. Emiatt egyre nehezebb lesz irányítani 
a verseny végéhez közeledve. Minden sérülés alkalmával re-
pedés kártyákat kell húzni. Minél több van a kezedben, annál 
kevesebb eb kártya közül tudsz majd választani.

Repedés kártyák

Beleszámít a kézben tartott 
lapok számába (5).

Soha nem lehet eldobni.
Kétoldalú, tehát a többi játé-

kos is látja.

Beérkezés egy kanyarba
a biztonságos sebességet túllépve

Vannak öreg, és vannak me-
rész szánversenyzők. Több, mint 
217 játéktesztelő szánja rendsze-
resen megsérült, mivel túllépték a 
kanyarok biztonsági sebességét. 
Sokan még az első kanyarból sem 
jutottak ki. Mindenki csak saját fe-
lelősségére lépje át a megengedett 
sebességet. Áhh felejtsd el a figyel-
meztetést... néha muszáj gyorsan 
menni.

A játékos végrehajtja a maradék lépését, majd annyi repedés 
kártyát húz, amennyivel túllépte a sebességkorlátozó volnalon lát-
ható számot (pl. egy 3-as sebességkorlátozáson 5-ös sebességgel 
áthaladni 2 repedéskártyát jelent). Ne feledd, hogy a bónusz moz-
gás is beleszámít a sebességbe!!!

A sebességkorlátozás csak a vonalon áthaladva számít. A ka-
nyar további részében nincs sebességkorlátozás. Lassan be - gyor-
san ki! Amennyiben a sebességkorlátozó vonal után ütközés követ-
kezne be, úgy azt is végre kell hajtani. Ellenkező esetben azonnal a 
3. fázist kell végrehajtani (kézben tartott lapok kiegészítése 5-re).

Ütközés egy másik szánnal
A kutyák beleszáguldanak egy előttük haladó szánba (vagy 

sodródással, vagy egyenes vonalú mozgással). Ez nem a játé-
kos hibája... (valószínűleg !). Szerencsére a kár nem jelentős. A 
kutyák viszont zavarodottak. A következők történnek ilyenkor:

A játékos köre azonnal befejeződik.
A szán azon a mezőn marad, ahonnan az ütközés előtt ér-

kezett.
A játékos nem tölti fel a kezét 5-re, de dob lapokat a ke-

zéből, ha szükséges (ez általában akkor lehetséges, ha előtte 
jópár repedéskártyát húzott a sebességkorlátozás túllépése mi-
att). Ne felejsd! A repedés kártyákat nem lehet eldobni.

A játék a következő játékossal folytatódik.
A játékos, aki a balesetet előidézte, valószínűsíthető-

en kevesebb kártyával vág neki a következő körnek. 
Mindamellett, ezután a kör után már kiegészítheti a 

A sebességkorlátozás

Piros 5-ös sebesség-
gel lépi át a 4-es se-
bességkorlátozást. 
Ezért Piros azonnal 
kap egy repedéskár-
tyát, mivel a sebes-
sége 1-el magasabb 
volt a megengedett-
nél.

Hopsz! Elnézést!Balesetek történnek.

Leesett valami a szánomról? Fontos alkatrész volt?

Piros beleütközik Kékbe. Tut-tut!
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kezében tartott lapokat 5-re, amint balesetmentesen eléri a 3. 
fázist.

A játékosnak nem kötelessége elkerülni az ütközést. Ennek 
taktikai okai is lehetnek. 

A szezon vé-
gén az nyer, 
akinek a leg-
több pontja 
van.

Ütközés a pálya szélével
A szánok precíziós eszközök. A pálya széléhez csapni őket 

nagyban befolyásolja a későbbi menetteljesítményüket. Felhív-
juk arra is a figyelmedet, hogy a biztosítás sem fedezi a hajtó 
hibájából eredő károkat. Abban a nem várt helyzetben, ha mégis 
nekivágnád a szánodat a pálya szélének, a következők történnek:

A szán mozgása azonnal véget ér.
A szán azon a mezőn marad, ahonnan az ütközés előtt ér-

kezett.
A játékos húz egy repedéskártyát, és azonnal a 3. fázis kö-

vetkezik (kézben tartott kártyák módosítása 5-re).
A játékosnak nem kötelessége elkerülni az ütközést. Ennek 

taktikai okai is lehetnek (például, hogy elkerülje a sebességkor-
látozás átlépését). 

Vigyázz,
ott egy fa...!

Piros gondatlanul belesodródik a pálya oldalába.

Okkal van csak 4 repedéskártya
játékosonként

Amikor egy játékosnak az ötödik repedéskártyát kellene fel-
húznia, a szánja azon nyomban szilánkosra törik. Ezen a szánon 
már nem fog tovább száguldozni, az kiesik a játékból. Abban a 
ritka esetben, ha a repedéskártya húzása előtt átlépte volna a 
célszalagot, úgy kell tekinteni, mintha épségben befejezte volna 
a futamot. Még akkor is, ha a hajtóra rá is férne pár kötés...

A játék vége

Speciális szakaszok

A verseny szezon

A „Big Paws” jelző

és végül...

Minden játékos, aki egy körben átlépte a célszalagot, befe-
jezi a futamot. Az első ilyen körben, az a játékos, aki a legtávo-
labbról ért be, lesz az első helyezett. Tehát nem az lesz az első, 
aki először fut be, hanem aki a legtávolabbról.

 Abban az esetben, ha egyenlőség alakulna ki, az a játékos 
lesz az első, aki közelebb áll a pálya kockás zászló szerinti ol-
dalához. A játék egészen addig folytatódik, amíg mindenki be 
nem fut a célba.

Egyenlőség esetén az a játékos ér be előbb, aki közelebb van a 
kockas zászló oldalához. A fenti kép alapján tehát, az a játékos 
az első, aki jobbról, a legtávolabbról fut be.

A speciális szakaszokon hófúvás, szurdok és facsemeték 
találhatók. Mindenképpen ajánlott a játékot legalább egyszer 
nélkülük játszani, hogy belejöjjünk az alapjátékba. Egyebekben 
a részletszabályokat lásd a következő oldalakon.

Ahelyett, hogy csak egy futamot játszanátok, akár egy 
egész szezont is végighajthattok. Minden játékos összeállíthat 
egy pályát. Futamonként a következő pontokat lehet elérni:

1. helyezés: 5 pont
2. helyezés: 3 pont
3. helyezés: 2 pont
4. helyezés: 1 pont

Átolvastad a szabályfüzetet egész eddig, és 
azon morfondíroztál, hogy mi lehet az a „Big Paws”? 
Ez egy ajándék azért, hogy megvetted a játékunkat, és meg-
tanítasz másokat játszani vele. Egész egyszerűen csak add játék 
közben annak a játékosnak, aki a leghosszabb ideig tanakodik egy 
körben. Csak akkor adhatja majd tovább másnak, ha nála többet 
húzzák az időt. Egyéb hatása nincs. Angolul a kifejezés jelentése 
többek között: a nagy szünet. Minden játékkal kompatibilis.

Ne felejtsd el megnézni a speciális szakaszokra vonatkozó sza-
bályokat a következő oldalakon, illetve a javasolt futamokat sem a 
10. és 11. oldalon. Jó játékot és sok szerencsét.

Fraser és Gordon (a Lamont testvérek)
7
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Speciális szakaszok

Facsemeték

Kinőtt néhány facsemete a versenypályán, nehézséget 
okozva az elővigyázatlan versenyzőknek. Az előkészületek 
során helyezz minden megjelölt helyre egy fából készült fa-
csemete jelzőt. (Természetesen tapasztalt játékosok kialakít-
hatják a saját elrendezésüket is.)

Játék közben, ha egy versenyző ütközik egy facsemetével:
Távolítsuk el a facsemetét a pályáról.
Vegyünk el egy repedéskártyát,
majd folytassuk a kört (maradék mozgás, 3. fázis stb.)

Miután a facsemete lekerült a pályáról, ezen a mezőn má-
sok már büntetés nélkül áthaladhatnak.

A szurdok

A pálya egy szurokon keresztül vezet keresztül, ami pont 
annyira széles, hogy egy szán biztonságosan átpaszírozza 
magát rajta. A mozgásra szabadon használható mezők a fenti 
képen pipával vannak jelölve. A pálya benyúló széle nem befo-
lyásolja az átlós mozgást, amennyiben az a pipával jelölt mezők 
között történik. A középső x-el jelölt mezőknek ugyan az a hatá-
sa ütközés esetén, mint a pálya szélének. 

Hóátfúvás

A hóátfúvás a szakasz egy részét járhatatlanná tette. A 
mozgásra szabadon használható mezők a fenti képen pipával 
vannak jelölve. A pálya benyúló széle nem befolyásolja az átlós 
mozgást, amennyiben az a pipával jelölt mezők között történik.

Az egyes szakaszok között mindig egy kék vonal fut a széle-
ken. Ez a lapkák kivágásának tökéletlensége miatt hiányozhat

Az egyes szakaszok kapcsolódása
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Példajáték

Példa a játék egy köréből

Sárga van elöl, tehát Ő kezd. Kijátszik egy 2-est a bal oldali 
kutyájára. Így szánjának a sebessége 3 lesz (2+4–3), és jobbra 
fog sodródni kettőt (a jobb oldali kutya 2-vel erősebben húz, 
mint a bal oldali). A szán három mezővel lép előre, miközben 
kettőt mozog jobbra. Sárga nem lépte át a sebességkorláto-
zást, így nem kell repedéskártyát húznia.

Eközben Piros és Kék egy sorban állnak egymás mellett. 
Kék áll a következő kanyar belső ívének oldalához közelebb, 
tehát Ő lép másodjára. Mindkét kutyájára, valamint a fékre is 
kijátszik három darab kettes értékű kártyát (több azonos érté-
kű kártyát is kijátszhatsz). Ezzel alapból kettes a sebessége 
(2+2–2). Ám, mivel kiegyensúlyozott a szánja (mindkét kutya 
azonos sebességgel húz), így a pozíciójának megfelelő számú 
bónusz mozgási lehetőséget kap (2. így kettőt kaphat), amivel 
él is. Így sebessége 4 lesz.

Piros lép utoljára. Ő 
egy 4-est helyez a bal 
oldali kutyájára, és 4-es 
jelzőt rak a fékre is (egy 
4-es kártyát rak a dobott 
lapok közé). Az Ő sebes-
sége így 5 (4+5–4), vala-
mint jobbra sodródik egy 
oszlopot. Pirosnak el kell 
vennie egy repedés kár-
tyát, mivel egyel túllépte 
a sebességkorlátozást.

Példa a sodródásra egy kanyarban

Pirosnak hat a sebessége 
(3+5–2), valamint 2 mezőt sodródik 
jobbra.

A játékos kétszer sodródik 
kersztüllépve a fekete vonalon.

Sodródásnál mindig fekete vo-
nalat kell átlépni a mezők között.

Példa a sodródásra



10

egyenes kanyar U-kanyar hóátfúvás facsemeték szurdok start cél

A diótörő

Husky on the Rocks

A hobbit reggelije

Pályák

A pályák elemei
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Fakoppáncs

Zúzda

Bruce rémálma

A hegyitroll 
tőre
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Minden körben

Veszélyek

Kártyák kijátszása

Szán mozgatása

Bónusz mozgás

Kézben tartott lapok 5-re módosítása

Sebességkorlátozás túllépése kanyarban

Ütközés egy másik szánnal

Ütközés a pálya szélével

Minden játékos a pozíciója alapján sorban végrehajtja a következőket:

1-3 azonos értékű eb kártya kijátszása a bal/jobb kutyára, és/vagy a dobott lapok közé, a féket módosítva.

Maximum egy kártya minden helyre.

A szán sebessége a két kutyán található kártya értékének összege, mínusz a fék értéke.

A sodródás a két kutyán található kártya értékének különbözete (az erősebb kutya irányába).

Amennyiben a szán kiegyensúlyozott (két kutyán található kártyák értéke azonos), bónusz mozgási lehetőség.

A szán versenypozíciójának értékével megegyező plusz mozgási lehetőség.

Választása esetén teljesen fel kell használni.

A sebességbe beszámít. Figyelembe kell venni a sebességkorlátozásoknál.

A saját eb pakliból húzni kell, ha kevesebb a kézben tartott lapok száma, mint 5; dobni kell, ha több, mint 5.

A repedés kártyák beleszámítanak a kézben tartott lapok közé. Ezeket nem lehet eldobni.

Sebességkorlátozás túllépése esetén, annyi repedés kártyát kell húzni, amennyivel túlléptük.

Ezután a maradék lépést le kell lépni, majd normálisan folytatódik a kör.

A szán mozgása, és a játékos köre azonnal véget ér.

Nem húzhatunk fel 5 kártyáig (de el kell dobni, ha 5-nél több van a kezünkben.

A szán mozgása azonnal befejeződik.

Húzni kell egy repedés kártyát.

Azonnal a 3. fázis jön (kézben tartott lapok módosítása 5-re).

Összefoglaló

Fordította: Valentin


