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ELRENDEZÉS (2, 3, vagy 4 játékos)

1.

2.
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Helyezd a játéktáblát az asztalra. A betűk A-tól K-ig a játéktáblán, az illusztrációkon lévő betűknek felelnek meg.

A. Helyezz 6 tutaj deszkát az óceánra. 

B.   2 játékos: Minden játékos kiválaszt 2 túlélőt. 3 játékos: Minden játékos kiválaszt 1 túlélőt, egy játékos kiválaszt 2 túlélőt. 4    
      játékos: Minden játékos kiválaszt 1 túlélőt. Helyezd a túlélőket a játéktáblán kijelölt helyekre. Győződj meg róla, hogy 
      minden kategóriából (színből) választottál  egy túlélőt. Amikor a "Kutyára fel" játékot játszod, válaszd Scruffs-ot mint a  
      Legénység túlélője (zöld kártya). Lásd "21 Days, Kutyára fel!", 11. oldal.

C.   Keverd meg a katasztrófa kártyákat és helyezd el őket arccal lefelé a táblán. 

D.   Keverd meg a medúza kártyákat, és helyezd őket arccal lefelé a táblára. 

E.   Keverd meg az üveg kártyákat és helyezd őket arccal lefelé a táblára.

F. Csúsztasd a cápa távolság kártyát kissé a tábla alá úgy, hogy az 5-ös szám még látható legyen.

G. Helyezd le a 8 polip tapogatót színes oldalukkal felfelé.

H.   Keverd meg a csere helyszín kártyákat, véletlenszerűen húzz egyet és tedd le a táblára.

I.    Készítsd el a hajónaplót:

•
•

•

•

•

•

J.   Minden túlélő 2 kockával van jelölve a saját színéből, amik a teljes erő meghatározása 
és a túlélőnek a tutajon való elhelyezése után, egymás tetejére valamint a tutajon kijelölt 
helyükre kerülnek. Ahhoz, hogy meghatározd a teljes erőt, minden játékos dob a 
(nagyobb) túlélő kockákkal. A két túlélő kocka összesített értéke lesz a túlélőnek a 
teljes ereje. A túlélőknek nem csak teljes ereje van, hanem látható ereje is. A látható 
erő a fölső kockán lévő szám. Ha az összes dobott kocka értéke kevesebb mint 20 
vagy több mint 40, akkor a kockákat újra kell dobni. Döntsétek el együtt, hogy a tutaj 
melyik részére teszitek le a túlélőket 

Amikor a "Kutyára fel!" játékot játszod, először tedd a zöld túlélő kockát (Scruffs) a 
horgászbot melletti helyre. A játék elején Scruffs teljes ereje 4. (Lásd "21 Days, 
Kutyára fel!", 11. oldal)

K. 

Végül:
•
•
•

•

•

•

• Döntsd el, hogy ki lesz az első játékos

A sárga túlélő teljes 
ereje 8.

A sárga túlélő 
látható ereje 2.

Minden túlélő kap egy kisebb kockát a színében; a lehelyezési kockát.
Helyezz 16 remény zsetont a tábla mellé.
Minden túlélő kap 1 remény zsetont. Mindig tedd a remény zseton(oka)t a túlélő kártyára. Scruffs 
nem kap remény zsetont.
Minden túlélő (véletlenszerűen) kap egy dobó zsetont a négy közül. Dobj egy zsetont a levegőbe minden egyes túlélő után. 
Az a képesség használható egyszer a játék során, amelyik oldalon lévő arccal felfelé érkezik az asztalra. (lásd Dobózsetonok) 
Tedd a cápa kockát és a polip kockát a tábla mellé.
Győződj meg róla, hogy minden túlélő egyedi képességét megbeszéltétek, ugyanúgy mint a különleges képességet, amit 
a zseton dobás határoz meg. Csúsztasd az első hajónapló kártyát arccal felfelé a hajónapló bal oldalára. Ha így teszel, a 
hajónapló első két napja látható lesz.
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? 
1.

2.

3.

a.

b.

4.

5.

6.

Újradobás: Dobj újra egyszer 
egy akármilyen kockát 
akármelyik játékostól.

Ossz szét 4 erőt a 
túlélők között.

Semlegesíts egy katasztrófa 
kártyát, amit korábban már 

kihúztatok.

Bármeliyk 2 túlélő 
cserélhet helyet a 

tutajon.

A DOBÓZSETONOK
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A játékosok, a kezdő játékossal kezdve, elhelyezik 
a lehelyezési kockáikat a tábla elérhető 
helyszíneire. Miután minden lehelyezési kocka 
elosztásra került, aktiváld a helyszíneket, 
óramutató járás szerint, kockadobással. (lásd 
„Helyszínek”, 6-7 oldal)

Keverd meg a csere helyszín 
kártyákat és cseréld ki a jelenlegi 
kártyát egy újjal. (lásd „Csere 
helyszín kártyák”, 7. oldal)

. ( : ’, 

Keverd meg az eldobott katasztrófa kártyákat 
a fel nem használt katasztrófa kártyákkal, 
hogy egy új katasztrófa kártya pakli legyen 
belőlük.

Ugord át a következő napot. Kezdd a napot a 
cápa fázissal. FONTOS: Nem hajthatod 
végre ezt az akciót a 20. napon.

Minden túlélő elveszít egy erőt.

+2 erő (ebben a pédában) a sárga túlélőnek

-2 / -3 erő. A játékosok eldönthetik, 
hogy mely túlélő(k) veszít(enek) 
erőt.

3

-?

AZ ELKERÜLHETETLEN KÁRTYA: 
PARANOIA LECSAP

 A SZÍNES ZSETONOK

Amikor ki kell választani egy túlélőt, de több 
túlélő közül is választhatsz, vagy a túlélő nincs 
többé a tutajon (például egy cápatámadás 
miatt), használd a színes zsetonokat. Vedd a 
kezedbe a megfelelő zsetonokat, csukd össze, 
majd véletlenszerűen ejts le egyet a kezedből. 
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HELYSZÍNEK:
6 helyszín van ahová lehelyezési kockát lehet tenni. Kizárólag a kockák elrendezése után, helyszínről helyszínre haladva lehet 
őket aktiválni a kockákkal való dobással; Kezdve az ’1’-essel és a ’6’-ossal bezárólag. Az iránytűknek a száma az egyes 
helyszíneken elérhető helyek számának felelnek meg.

A polip helyszín Legfeljebb 1 lehelyezési kocka

FONTOS: A hajónapló 
határozza meg, hogy mikor 
lehet ezt a helyszínt használni 
(a polip szimbólum).

 Ez az egyetlen módja annak, hogy ide 
lehelyezési kocka kerüljön. A kezdő játékos 
leteszi az egyik lehelyezési kockáját erre a 
helyszínre. Miután minden további kocka 
lehelyezésre került, a kezdő játékos dob a polip 
kockával. Ha „üreset” dobsz, a polip továbbra is 
alszik és sikeresen megmenekültél tőle. A többi 
választott helyszínt most már lehet aktiválni.
Viszont ha a kocka a polip karjának egy részét 
mutatja, akkor megzavartad a polip álmát. A 
többi helyszínt nem lehet aktiválni, mivel midnen 
túlélőnek a tutajon mind a két kezével kell 
harcolnia a polippal. (lásd „Támadások, Polip 
támadás”, 8. oldal)

A jelző helyszín Legfeljebb 3 lehelyezési kocka

Ezen a helyszínen a túlélők jelzőfényeket adnak le. Három hely van, ahová kockát lehet tenni. Amikor ezt a helyszínt aktiválod, dobj 
a kockával és imádkozz egy ’6’-osért, amely a mentőhajót közelebb hozza (a menekülés sávon jobbra fogsz tudni mozogni).

FONTOS: Amikor 3 kocka kerül lehelyezésre ezen a helyszínen és valaki ’1’-est dob, egy vak lövést adsz le és a mentőhajó nem 
fog észrevenni. (balra fogsz mozogni a menekülési sávon)

FONTOS: A mentőhajó csak a végső helyig mozoghat, a mentőövig, a hajónapló 21. napján. Azonban minden kockajelenlét 
esetén ennél a helyszínnél, amikor a hajó eléri a horgonyt a 21. nap előtt, egy remény zseton jár. Ezt a remény zsetont  
bármelyik túlélő megkaphatja.

Az üveg helyszín Legfeljebb 2 lehelyezési kocka

A  világ az osztrigád és így dönthetsz úgy, hogy ’kijátszol’ vagy ’begyűjtesz’ egy kártyát. 

Itt két lehetőség közül választhatsz:

A ''Begyűjtő" helyszín;
Dobj egy páros számot, hogy megkapd az 

üzenetet az üvegben

A Kijátszás helyszín;
Kizárólag akkor játszhatod ki a kártyád, ha páratlan 

számot dobsz. 

FONTOS: Amikor ezeken a helyszíneken jársz, győződj meg róla, hogy előrször mindig ’begyűjtesz’, mielőtt ’kijátszol’. A túlélők között nem 
lehet kártyát cserélni és minden túlélő csak 1 üveg kártyával rendelkezhet. Egy új kártya szerzésének az egyetlen módja, hogyha kijátszod a 
régit (lásd "Üveg kártyák 10. old)



7	

A Csere helyszín A helyszíntől függő elérhető mezők
A csere helyszín egy változó helyszín. A hajónapló mutatja, hogy mikor kell egy új csere 
helyszínt letenni a táblára.

Delfin: Ameddig a delfin kártya játékban van, egy túlélő 
megváltoztathatja bármely kockadobásnak az eredményét, ez 3 
erőbe kerül neki. A kockát a delfinnek kell dobni, ami bemutatja a 
trükkjét, és visszadobja a kockát neked, ezáltal megforgatva a 
kockát a másik oldalára. Egy ’1’-es dobásból ’6’ lesz, egy ’3’-mas 
dobásból  ’4’ lesz stb. 

FONTOS:  A delfinek félnek a cápáktól és az óriás polipoktól 
és ezért nem használhatod a delfin előnyét amíg cápa- vagy 
poliptámadás történik. 

Teknős: Amikor egy 
kocka kerül erre a 
helyszínre, a remény 
helyszín egy remény 
zsetonnal fog 
megajándékozni minden 
1 vagy 2 dobott pontért a 
hagyományos 3 pont/
          zseton helyett. 

Jelzés: A túlélők ezt a helyszínt ugyanúgy 
használhatják mint a hagyományos jelző 
helyszínt. 1 vagy 2 erőért az egyes 
próbálkozásokért cserébe a túlélők megpróbálnak 
6-ost dobni legfeljebb 3 próbálkozással. A 
mentőhajó egy mezőt lép jobbra a menekülés 
sávon minden egyes dobott 6-os után.

A REMÉNY ZSETONOK

A játékban korlátozott számú remény zseton érhető el. Ha már 
nincs több remény zseton a készletben, akkor több remény zsetont 
nem lehet szerezni. 3 különleges remény zseton van, ami arra 
használható, hogy megváltoztasd egy dobott kocka eredményét. 
Amikor a ’+1 / -1’ zsetont használod, a ’6’ lehet ’1’ vagy ’5’. Amikor 
a '+2 / -2' zsetont használod, a '6' lehet '2' vagy '4'.

FONTOS: 
Ha egy különleges remény zsetont használsz, hogy 
megváltoztass egy kockát, a remény zsetont el kell távolítani a 
játékból a játék végéig.
FONTOS: 
Ezeket a különleges remény zsetonokat nem lehet 
használni a 21. napon.
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FONTOS: Egy túlélő legfeljebb 2 erőt kaphat, akkor is, 
ha kevesebb mint 4 túlélő van jelen a tutajon és a dobás 
értéke 4, 5 vagy 6. Az a túlélő akinek ’6’ a látható ereje, 
az nem kaphat több erőt. Extra erő nem adható az alsó 
kockának, hogyha a fölső kocka ’6’-ost mutat. Egy 
elveszített kocka nem kerülhet vissza a túlélőhöz.

PÉLDA HALAK ELOSZTÁSÁRA:
Az egyes túlélők a következő látható erőket mutatják: piros – 5, kék – 2, 
zöld – 6, és sárga – 3. Sárga a halász helyszínt választotta és 6-ost dob. 
Minden túlélő hozzáad 1-et a látható erejéhez, kivéve zöld, akinek már a 
lehető legtöbb az ereje, 6. Sárga úgy dönt, hogy kéknek adja az extra 1 
erőt. Így most az egyes túlélőknek a következő a látható erejük: Piros – 
6, Kék – 4, Zöld – 6 és Sárga – 4.

TÁMADÁSOK; POLIP TÁMADÁS
Azokon a napokon, amikor a hajónapló a polip szimbólumot mutatja, a kezdőjátékosnak 
az egyik lehelyezési kockáját a polip helyszínre kell tegye. Amikor a helyszíneken való 
akciók történnek, a polip helyszín lesz az első. A kezdő játékos irányítja a többi túlélő 
sorsát a polip kocka dobásával. Ha a 2 „üres” oldal közül feltűnik az egyik, akkor a 
túlélők megmenekültek, a polip nem kel fel és mindenki mehet a napi teendőihez.

Ha a polip kocka a polip csápjának egy részét mutatja, felébresztetted a polipot és 
megtámadja a csapatot minden egyes tapogatójával. A harc következményeként 
elfáradnak a túlélők és nem lesz elég erejük akciókat végrehajtani 
arra a napra. Mindaddig, amíg a polipnak mindegyik tapogatója 
megvan, 8 próbálkozása lesz, hogy megragadja az egyik túlélőt. 
A játékosok körökre bontva dobnak a polip kockával minden egyes 
tapogató után. Ha egy dobás értéke megfelel akármelyik túlélőnek 
a látható erejével, a polip magával ragadja azt a túlélőt.

Ez a túlélő a lehelyezési kocka dobásával tud védekezni. Ha egy kisebb számot dob, 
a polip megsebzi a túlélőt, visszadobja szegény lelket a tutajra és 1 erő elvesztését 
okozza. Ha a túlélő dobásának eredménye megegyezik a polipéval, akkor a túlélő 
karcolás nélkül kicsúszik a tapogatók közül. Ha a túlélő dobása magasabb, 
sikeresen levágja a polip egyik tapogatóját és a játék teljes idejére kikerül a játékból. 
A következő alkalommal amikor a polip támad, kevesbb tapogatója lesz amivel 
támadni tud, így kevesebb próbálkozása.
Fordítsd meg a tapogatóknak a végét, hogy számon tartsd a polip támadásait. Ha 
vége a harcnak, fordíts vissza vissza minden véget a színes oldalára, kivéve azokat, 
amelyeket levágtak és kikerültek a játékból.

Ha a harcnak vége, folytasd a játékot a nap esti fázisával.

DESZKA ELVESZTÉSE
Az egyik külső deszka leválik és elsodródik. 
Használd a színes zsetonokat, hogy kiderüljön, 
melyik túlélő oldaláról fog eltűnni a deszka. A 
deszkák elvesztése talán életekbe kerülhet. Egy 
túlélő megadja magát a hullámoknak amikor 
többé már nem tud a tutajba kapaszkodni és 
eltűnik a tenger mélyén örökre.. 
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TÁMADÁSOK; CÁPA TÁMADÁS

Ha a hajónapló ezek a szimbólumok közül valamelyiket muatja, 
cápa 1 vagy cápa 6 támad egyszer. Emiatt már egyértelmű, hogy 
melyik cápa melyik túlélőt támadja, csak a cápa kockával kell 
dobnod, hogy megtudd, sikeres volt-e a támadás. Ismét, ha a 
cápa egy olyan túlélőt támad, aki nincs a tutajon, akkor használd a 
színes zsetonokat, hogy meghatárzd az új áldozatot (lást „Színes 
zsetonok”, 5. oldal)

A '2'-es cápa
5-ös erővel
fog támadni.

KATASZTRÓFA KÁRTYÁK
Ha a hajónapló egy katasztrófa szimbólumot mutat, amit meg kell oldani az esti fázik alatt, a kezdő játékos megkeveri a katasztrófa 
kártyákat és kihúz egyet. A katasztrófa azonnal lezajlik és a játékosoknak a kártya tetejétől az aljáig kell követniük az utasításokat (lásd 
az 5. oldalon az előforduló szimbólumok magyarázatát). Ahhoz, hogy megelőzd ezeket a szörnyű eseményeket, a túlélőknek össze kell 
dobniuk a nyersanyagaikat annyi remény zseton elköltésével mint amennyi a kártya jobb oldalán fel van tüntetve. Ha nem költik el a 
szükséges remény zsetont döntés, vagy szükségesség alapján, akkor megtörténik a baj. Miután a katasztrófa eseményei megtörténtek, 
tedd a kártyát a használt paklira. Keverd meg a használt paklit, hogy egy új katasztrófa paklit hozz létre amint az összes katasztrófa 
kártya felhasználásra került.

Példa katasztrófa kártyára 1:

Példa katasztrófa kártyára 2:
A polip megragad egy túlélőt; az egyik túlélő elveszít egy 
kockát. Használd a színes zsetonokat, hogy eldöntsd, melyik. 
Majd a tutaj elveszít egy deszkát. Ez megelőzhető, ha a túlélők 
6 remény zsetont áldoznak fel.

MEDÚZA RAJ
Ha a hajónapló egy medúza szimbólumot mutat, akkor a belső hangok már súghatják: „Ebből semmi jó nem 
sülhet ki”. Használd a színes zsetonokat, hogy eldöntsd melyik túlélőt esik le a tutajról, amikor megüti azt 
egy vad hullám. Ez a túlélő egy medúzaraj kellős közepén találja magát. Az egyetlen módja, hogy 
kiszabaduljon ebből a szűkös helyről, ha visszaúszik a tutajra úgy, hogy a lehető legtöbb nyálkás élőlényt 
kikerüli a legbiztonságosabb útvonalon való haladással. A legbiztonságosabb út meghatározása a legfelső 
medúza kártya húzásával és annak a tutaj mellé való helyezésével történik (A névtábla körvonalával alul). 
Tedd a túlélő kockát a medúza lapkán  a legmesszebbre eső jobb helyére (a pirosan izzó helyre). A túlélő 
most a lehelyezési kockákat használja, hogy visszaússzon a tutajhoz. Ahhoz, hogy megelőzze a 
medúzacsípést, át kell menjen a kocka kihíváson, ami a kártyán szerepel. Minden elrontott dobás 1 erő 
levonását eredményezi és ha ez a túlélő a csapat leggyengébbik tagja, akkor nem biztos, hogy élve 
visszajut. A vigasz viszont az egészben, hogyha mégis elbukna egyet a kocka kihívások közül, a túlélő 
mégis eljut a következő pontig, habár egy világi fájdalom közepette. A túlélő ha visszajut, ha nem, 4 dobás 
után a játékos megkeveri a medúza kártyákat és arccal lefelé leteszi őket a táblára.

PÉLDA MEDÚZA RAJRA:
Ebben a példában a túlélő első dobása nagyobb kell 
legyen mint 1, a másodiknak nagyobbnak kell lennie 
mint 2, a harmadiknak kisebbnek mint 3, és az utolsó 
dobásnak kisebbnek mint 4. Minden kihívás után, amit 
elbukott, a túlélő veszít egy látható erőt. Ha nincs több 
erő a fölső kockán, akkor véglegesen el kell azt 
távolítani a játékból.
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AZ ÜVEG KÁRTYÁK

Amikor ez a kártya kerül 
kijátszásra, egy túlélő 4 
jelzést adhat le. Minden ’6’-os 
siker. A delfin segíthet neked.

Romlott hal! Akkor játszd ki ezt a 
kártyát, ha egyszerűen meg akarsz 
szabadulni a bűztől, főleg mivel 
minden túlélőnek csak 1 üveg 
kártyája lehet.

Amikor ez a kártya kerül 
kijátszásra, mozgasd a 
mentőhajót 1 mezővel jobbra.

Az a túlélő, aki ezt a kártyát 
kijátsza, kap 4 remény zsetont. 
Ezeket a zsetonokat nem lehet 
elosztani a túlélők között.

Használd ezt a kártyát, hogy 
visszakapj egy elvesztett 
deszkát ( az elvesztett 
deszka nem érkezik túlélővel) 
Every ‘6’ is a success. The

Használd ezt a kártyát, hogy 
kikerülj egy katasztrófa kártya 
elvételét. Óvatosan döntsd el, 
hogy mikor használod az ’üveg 
kártya kijátszása’ helyszínt. Ha a 
hajónapló nem mutat katasztrófa 
kártya szimbólumot, akkor nem 
akarod elpazarolni ezt a kártyát 
azzal, hogy rosszkor vagy rossz 
helyen!

Amikor ez a kártya kerül kijátszásra, 
helyezz rá 3 jelölőt. A túlélők döntése 
alapján 3 különböző napon ez a túlélő 
1 extra (fehér) lehelyezési kockát 
használhat. Minden alkalommal 
amikor az extra kockát használja, 
vegyél el egy jelölőt a kártyáról. 
Amikor ezt a kártyát aktiválja, ez a 
túlélő nem vehet el másik üveg 
kártyát.

Az a túlélő, akinek a színe 
megegyezik a kártyán lévővel, kap 
2 látható erőt. (ez nem hoz vissza 
kockát, ami korábban eltávolításra 
került). Ha a túlélő nincs többé a 
hajón, távolítsd el a kártyát a 
játékból; Ha ezt a kártyát egy üveg 
helyszínen kapod meg, húzhatsz 
egy másikat.
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21 Days. Egyszemélyes verzió, Kutyára fel!
Előkészület:

 Amikor 21 Days, Egyszemélyes verziót játszol, válassz ki (véletlenszerűen) 3 ember karaktert, akiket a sárga, kék és piros színek 
ábárzolnak, valamint az elképesztő kutyát, Scruffs-t akit a zöld szín ábrázol. Keverd meg a Scruffs kártyákat és tedd őket a tappancs 
mezőre a kártyáján. A kutya 1 zöld túlélő kockával van jelölve a tutajon, a horgász helyszín mellett. A játék elején, Scruffs látható ereje 
’4’. Tedd a kisebbik zöld kockát, ami majd a Scruffs kártyákon lévő kihívások teljesítésére szolgál, a túlélő kártyája mellé. Scruffs-nak 
nincs lehelyezési kockája, se nem tud kapni, vagy kijátszani remény zsetonokat és üveg kártyákat. 
Azonban Scruffs harcolhat medúzával.
SCRUFFS KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA:

Minden nap, amikor Scruffs-nak a látható ereje 5 vagy 6, a déli fázis elején Scruffs-t irányító játékos aktivál egy Scruffs kártyát. 
Ezért, ha Scruffs egy boldog, egészséges kiskutya, (látható erő = 5 vagy 6) a legénység jó hírt kap.

FONTOS: 
Polip napokon először az egyik túlélő lehelyezési kockáját kell letenni a polip helyszínen, majd kijátszani egy Scruffs kártyát, ha lehet, és végül 
letenni a többi túlélő lehelyezési kockáit.

Minden Scruffs kártya egy kihívást jelenít meg. A Scruffs kártyán lévő szám dobásával jutalmat kapsz, ami után a kártya véglegesen kikerül a 
játékból. Ha elbuksz egy kihívást, dobd el a Scruffs kártyát. Ha a Scruffs kártya paklija kimerült, egyszerűen keverd össze az eldobott (nem 
véglegesen) paklit, és tedd őket vissza a táblára. Az is lehetséges, hogy egy Scruffs kártyát eltávolíts a játékból, akkor is, amikor a kártya 
hatása részben teljesítve volt korábban a játékban. Csak akkor távolíthatsz el Scruffs kártyát, mielőtt egy újat húznál.
FONTOS: 
A delfinek szeretik a kutyákat, de nem szeretik Scruffs-t, ezért a játékos nem használhat delfin segítséget, amikor  
Scruffs-nak dob a kockával.
Néhány Scruffs kártyának olyan hatása van, ami néhány körig kitart. Ezek a körök alatt nem lehet új Scruffs 
kártyát elvenni. Használj zsetonokat, hogy nyomon kövesd, hogy hányszor használtad ezeknek a kártyáknak a 
hatását. 
FONTOS: 
Amikor Scruffs ereje 4 vagy kevesebb, nem használhatsz Scruffs kártyát.

Válassz ki egy csere helyszín kártyát és tedd 
le a csere helyszínre.

2 látható erő 
Scruffsnak vagy egy 
másik túlélőnek.

Csúsztasd a 
cápa távolság 
kártyát ’5’-re.

Scruffs 2 vagy 3 remény zsetont kap, amiket azonnal el 
kell osztani a többi túlélő között.

Kétszer: Változtasd meg 
bármelyik dobott kocka 
értékét; +1 vagy -1. Egy 
’6’-os lehet ’1’ és fordítva. 
Egy nap egyszer. 
Használj jelölőket, hogy 
nyomon tudd követni, 
hogy hányszor 
használtad ezt a hatást.

2 újradobás bármelyik 
túlélőnek. Egy nap 
egyszer. Használj 
jelölőket, hogy nyomon 
tudd követni, hogy 
hányszor használtad 
ezt a hatást.

1 sikeres jelzés; 
mozgasd a 
mentőhajót egy 
mezővel jobbra. 
Nem használható 
a 21. napon.

A SCRUFFS KÁRTYA



12	

A KIEGÉSZÍTŐ TARTALMA:  
Iránytű zseton, 5 bőrönd zseton, a papírsárkány kocka 

ELŐKÉSZÍTÉS:

Tedd az iránytű zsetont a játéktáblán kijelölt helyére.

Tedd a bőrönd zsetonokat, arccal lefelé, a játéktáblán kijelölt 
helyre.

JÁTÉKSZABÁLYOK:

Egy új helyszínt lehet most használni, a medúza helyszínt. Egy túlélő most 
úgy is dönthet, hogy merül egyet a medúzák között, hogy elérjen egy lebegő 
bőröndöt, abban a reményben, hogy valami hasznosat talál benne. Ez neki 2 
reménybe kerül. Az 5 zsetonból 3-ban egy papírsárkánydarab található. 
A 21. napon elkészítheted ezt a papírsárkányt és eregetheted, ezáltal a 
mentőhajót riasztva.

A papírsárkány megszerzett darabjait a tutajra lehet tenni; minden túlélő 
tulajdona. Igen, még Scruffs-é is. Amellett, hogy jelzést lő, vagy segítségért 
kiabál, egy túlélő dönthet úgy, hogy dob a papírsárkány kockával. Minden 
próbálkozás, hogy a papírsárkány egy darabját dobja 2 reménybe kerül.
Ha a kocka a papírsárkány egy darabját mutatja, a papírsárkány egy 

darabját rá lehet tenni a táblán kijelölt helyre.  (       ). (a kockán lévő 
szimbólumnak nem feltétlenül kell egyeznie a bőrönd zsetonon lévő 
szimbólummal). Ha a paprírsárkány kész (repül!), mozgasd a mentőhajót egy 
mezővel jobbra. Mostantól használhatod a papírsárkány kockát; minden 
alkalommal, amikor papírsárkány szimbólumot dobsz, a mentőhajó egy 
mezőt halad jobbra.

JÁTÉKSZABÁLYOK:
Minden reggel, a reggeli fázis elején, nézd meg az időjárás előrejelzést. Dobj az időjárás kockával. 
Ha felhő szimbólumot dobsz, akkor használnod kell az időjárás előrejelzés táblát. Tedd a felhő 
zsetont a megfelelő oldalával felfelé (a dobott időjárás kockán lévő szimbólumnak megfelelően) a    
kezdő helyre. (       ). Majd, miközben a hüvelykujjad pihenteted a táblán, lökd előre kizárólag a 
mutatóujjadat használva. Az a hely, amit a zsetonod takar, holnap akár következményekkel

   is járhat. Ha felhő zsetont löksz, 2 próbálkozásod van. A második próbálkozás az, amit 
  használnod kell. Ha a villámlás oldalát lököd, akkor csak egy lehetőséged van. Használd a pöttyöt   a 
felhő zsetonon, amikor nem világos, hogy melyik helyet takarja a felhő zseton.

Ha a felhő zseton ezen helyszínek egyikét takarja, 
akkor azt a helyszínt nem lehet holnap használni

Jelző helyszín

Üveg helyszín
(Kijátszás vagy begyűjtés)

Csere helyszín Remény helyszín 

Medúza helyszín

Horgász  helyszín

Néhány egyéb szimbólum 
(használd a hatását a következő napon):

-1 erő egy 
túlélőnek

+1 látható erő egy 
túlélőnek.

(reggeli fázis)

Viharos időjárás
Egy helyszínt se lehet használni!

A KIEGÉSZÍTŐ TARTALMA:  
Felhő zseton (kétoldalú), időjárás előrejelzés tábla (kétoldalú), időjárás kocka

ELŐKÉSZÍTÉS:
Tedd az időjárás előrejelzés táblát a játéktábla mellé. Ha a Papírsárkány kiegészítőt is 
használod, a tábla Papírsárkány oldalát használd.

Tedd a felhő zsetont az időjárás előrejelzés tábla kezdő helyére.

A reggeli fázis elején
a medúzák között
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A TÚLÉLŐK

Amikor jelen van a polip helyszínen, a 
professzor újradobhatja a kockát 
egyszer. (2 remény)

Naponta egyszer Maya adhat magának, 
vagy valaki másnak 1 erőt. (2 remény).

Amikor a jelző helyszínen jelen van, 
Horvath többször is próbálkozhat 
(egyenként 2 remény).

Kizárólag Rosina választhat és 
aktiválhat helyszínt a 21. nap elején.

Ez az úriember 1 remény zsetont kap 
minden egyes nap elején, amikor a cápák 
4 vagy 5 távolságra vannak.

A 21. napon ez a hölgy megpróbálja 
elcsábítani a mentőhajót erős hangjával. 
Minden próbálkozás 1 remény zsetonba 
kerül. (Legfeljebb 3)

Azokon a napokon, amikor Aleta látható 
ereje 4 vagy magasabb, bárkinek egy 
kockáját újra dobhatja. (2 remény)

Amikor Tomi horgászik, egy további 
halat tud kifogni magának, vagy valaki 
másnak. (2 remény) 

Amikor Mick 3 remény zsetont kap, 
elvesz 1 extra zsetont.

Ez a masiniszta odaadhatja az üveg 
kártyáját egy túlélőnek (1 remény), akinek 
még nincs üveg kártyája. Ez a túlélő 
AZONNAL fel kell használja a kártyát.

A pap úgy hiszi, hogy a remény összetarthatja 
a csapatot. Amikor ugyanazon a helyszínen 
vagy, mint a pap, akkor a remény zsetonokat 
szabadon lehet cserélgetni.

Pjotr meg tud védeni egy sikeres cápa- 
vagy poliptámadástól. 
(2 remény).

Amikor Scruffs-nak 5 vagy 6 az ereje, aktiválhatja/
használhat egy Scruffs kártyát. Ez a déli fázis 
elején történik


