


Az elsö szikrák

1
2

3 4

5

6 7

9

10

8

Tartozékok

Áttekintés

Egy-egy törzset vezettek a kőkorszak veszélyes ösvényein. Hogy életben maradjatok, új vadászati módszereket kell kifejleszteneek, új eszközöket
kell készítenetek, fel kell fedeznetek a tüzet. Enélkül nem tudtok annyi ételt szerezni, ami a túléléshez és a terjeszkedéshez szükséges.

A játékban súlyos döntések előtt álltok majd. Melyikek a leghasznosabb technológiák? Mikor célszerű új vadászterületekre terjeszkednetek? Hol
találjátok a legtöbb vadat? Inkább gyorsan terjeszkedtek a messzeség felé, vagy inkább megpróbáljátok lezárni a legjobb vadászterületeket? 

Az győz, akinek a legtöbb vadásza van, amikor már legalább egyikőtöknek 13 vadásza van.

A szerző előszava

Közeledett a Nagyfeszültség (Funkenschlag) tíz éves jubileuma, és azon törtem a fejem, hogyan ünnepelhetném ezt meg. Ekkor beugrott az isteni
ötlet: szikrák! (A Funkenschlag a német “Funke”, szikra szóra megy vissza.) És már meg is született a játékötlet: kőkor, tűz, étel. 

Az Első szikrák a Nagyfeszültséget visszarepíti az őskorba. A forduló menete, a játéksorrend, a technológiakártyák - mind
régi ismerősök. De mi az, ami új? Mi a különbség? Az Első szikrák gyorsabb, direktebb játék: minden döntésnek súlya van, 
és már az első pillanatoktól küzdetenek kell az életben maradásért és a fejlődésért.

Hadd tanácsoljak valamit az első játékhoz: ha megvesztek egy technológiakártyát, arra alapozzátok stratégiátokat. És ami
még fontosabb: ne terjeszkedjetek túlságosan sietve, mert majd nem marad ételetek technológiakártyákra - és ez a leg-
nagyobb hiba, amit elkövethettek.

De majd meglátjátok. Jó szórakozást a kőkorszakban!

1  6 tájlap (4 db 2-6 játékoshoz, 1 db 4 játékoshoz, 1 db 5-6 játékoshoz)

2  játéktábla a sorrendsávval, a törzssávval, az ételmezőkkel (síkság, bozó-
tos, tó, erdő, szurdok)

 
  

3  102 vadász (17-17 zöld, vörös, kék, fekete, fehér és sárga)

4  98 ételjelző

    18 gumó (1-es érték)

    12 gumó (3-es érték)

 18 bogyó (2-es érték) 

 20 hal (3-es érték) 

 18 vadállat (3-es érték)

 20 mamut (4-es érték)

5  42 technológiakártya (6 kezdőkártya, 28 eszközkártya, 7 tudáskártya,
1 keveréskártya) 

6   6 áttekintőkártya (étel/szaporodás)

7   6 áttekintőkártya (a forduló menete)

8   mennyiségjelző (4 bogyós, 3 halas, 3 vadállatos, 2 mamutos)

9   szabályfüzet

10   pontfüzet
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Előkészületek

 

1.  Mind választotok egy színt, megkapjátok 17 vadászotokat, valamint kaptok 7 ételt (1 db 1-es és 2 db 3-as gumót). Ezeket magatok előtt tart-
játok, hogy a többiek is jól lássák. Ezenkívül mindkét fajta áttekintőkártyából kaptok egyet-egyet. 

  
 

2.  
 

Fogjatok annyi kezdőkártyát, ahányan vagytok (ha hárman vagytok, az 1-3-as kártyákat, ha öten, az 1-5-ösöket, stb.). Ezeket keverjétek meg,
mindenkinek osszatok ki egyet, és képpel felfelé rakjátok le magatok elé. A felesleges kezdőkártyákat rakjátok vissza a dobozba. Akinél a leg-
nagyobb számos kezdőkártya van (pl. 4 játékos esetén a 4-es), az lerakja egy vadászát a sorrendsáv 1-es mezőjére, majd sorra a többiek is, kez-
dőkártyáik fordított sorrendjében.

 

Az alábbiakban a 3-5 játékosra vonatkozó szabályokat találjátok; a 2, illetve 6 játékosra vonatkozó speciális szabályokat a 7-8. oldalon olvashatjátok.

 

3.  Ezután egy másik vadászotokat mind rakjátok le a törzssáv 1-es mezőjére.

4.  Az ételjelzőket halmozzátok a játéktábla mellé. Utána egy részüket rakjátok fel a játéktábla ételmezőire: a gumókat mind rakjátok a síkságra,
valamint 4 bogyót a bozótosra, 2 halat a tóra, 3 vadállatot az erdőre és 2 mamutot a szurdokba. Fontos, hogy ezeket a mezőket ne keverjétek
össze a készlettel (kivéve a gumóknál, ahol a síkság egyben a gumók készlete is).

  
  
 

5.  A játékosszám függvényében válogassátok szét és keverjétek meg a tájlapokat. Játéksorrendben, kezdve a kezdőjátékossal (akinek vadásza a sor-
rendsáv 1-es mezőjén van) állítsátok össze a játékteret: először a kezdőjátékos csap fel egy tájlapot, kirakva azt az asztal közepére, majd sorra a
többiek csapnak fel egyet-egyet, hozzáillesztve az eddigiekhez. A második tájlapnak legalább egy oldalával illeszkednie kell az elsőhöz; a további-
akat mindig úgy kell leraknotok, hogy legalább két másik tájlappal érintkezzenek. A felesleges tájlapokat rakjátok vissza a dobozba. (A legelső 
játékban használjátok az 5. oldalon látható példa-összeállításokat.)

 
 
 
 

6.  A majdani feltöltés miatt rakjatok le az ételmezőkre mennyiségjelzőket. A feltöltés részben a játékosszámtól függ, részben a játéktér vadászterülete-
itől. Minden fordulóban a 7. oldalon feltüntetett mennyiségű ételt rakjátok ezekre a mezőkre, plusz egyet-egyet minden vadászterület után. 

 
  
 

Példa: 3 játékos esetén a mennyiségjelzők ezek lennének: 3 bogyós, 2 halas, 1 vadállatos és 1 mamutos, azonban - ahogy az a lenti képen is látható - a va-
dászterületek miatt helyettük az 5 bogyós, 3 halas, 2 vadállatos és 3 mamutos mennyiségjelző került az ételmezőkre.

 

7.  A 7-14-es technológiakártyákatból alkossatok két sort az asztalon, a felső sorban (az aktuális piacon) legyenek a 7-10-es kártyák, az alsó sor-
ban (a majdani piacon) pedig a 11-14-esek.

 
 

8.  A keveréskártyát rakjátok félre, a többi technológiakártyát jól keverjétek meg. Ezután a játékosszám függvényében néhány kártyát megnézés
nélkül rakjatok vissza a dobozba (3 játékos esetén 6 kártyát, 4 játékos esetén 3-at, 5 játékos esetén 0-t). Ezután rakjátok le az asztalra a keve-
réskártyát, a tetejére pedig képpel lefelé húzópakliként tegyétek le a megmaradt technológiakártyákat.

  
  
 

3 játékos esetén így néz ki az asztal

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



2 vadászterület: balra erdő, jobbra bozótos bogyókkal, mind-
kettő körül 3-3 mezővel

 

Eszköz - Kosár
Használatához lega-
lább egy vadásznak
bozótos vadászterület-
nél kell lennie.

Eszköz - Vetemény
Biztos aratás (adott
esetben 3 gumó), 
függetlenül attól, hol
vannak a vadászok.

Tudás - Tűz
Nem számít bele az
eszközlimitbe (3 esz-
köz).

a) Eszközök
Az eszközökkel vadászaitok ételt szerezhetnek. Egy törzsnek legfeljebb három eszköze le-
het. Amikor megszereztek egy negyedik eszközt, egy tetszőleges eszközötöket vissza kell
raknotok a dobozba. A játék elején kapott kezdőkártya, valamint a játék során megszerez-
hető veteménykártya is eszköznek számít. Bármelyik eszközt megvehetitek, vagyis törzse-
teknek lehet több ugyanolyan eszköze (pl. két lándzsája).
b) Tudás
A tudás komoly előnyt biztosíthat törzseteknek. Egy törzs a három eszköze mellett bár-
mennyi tudással bírhat, a tudáskártyák nem számítanak bele az eszközlimitbe. Azonban 
minden tudást csak egyszer ismerhet meg egy törzs.

A.  A kártya száma.

B.  

C.  A kártya ára: a kártya megvásárlásakor ennyi ételt kell visszarakni a készletbe.

D.  A színek és a szimbólumok mutatják, mire lehet vadászni az eszközzel (zöld: gumó, 
lila: bogyó, kék: hal, világosbarna: vadállat, sötétbarna: mamut). A vetemények (mi-
ként a kezdőkártyák is) mindig biztos aratást jelentenek; a többi eszköznél a vadászat
eredménye annak függvénye, hány jelző van az adott étel mezőjén. Ráadásul még az
is szükséges, hogy legyen vadász az adott vadászterületnél. (Példa: Az oldalt látható
kosár 1 bogyót ad, ha a bogyómezőn 1-3 bogyó van; 2 bogyót ad, ha 4-6 bogyó van a bo-
gyómezőn, és 3-at, ha 7 vagy több bogyó van a bogyómezőn.)

 

A kártya neve és rajza (a játék szempontjából ez lényegtelen).

 
  
  
  
 
  
 

E.  A szöveg elmagyarázza a kártya képességét.

A különféle (állati és növényi) ételek értéke különböző - ahogy ez az áttekintőkártyáról is leolvasható.

Az ételre mintegy pénzként tekintsetek. Ételeiteket játék közben bármikor átválthatjátok más “címletekre” a 
játéktábla melletti kupacokból (de a gumókat leszámítva sosem a játéktábla ételmezőiről). A gumókból a zöld
1-et, a sárga 3-at ér.

Minden tájlapon látható két vadászterület, és a vadászterületeket három mező veszi 
körbe. Törzsetek csak akkor szerezhet be vadászat útján adott ételt, ha van legalább
egy vadászotok a vadászterületnél (és ha rendelkeztek a szükséges eszközökkel). Ha
több ugyanolyan vadászterület van, nő az étel mennyisége; ha több ugyanolyan
vadászterületnél van vadászotok, sikeresebb lesz a vadászat.

Megjegyzés: Természetesen a bogyókra nem vadásztok, sőt a halakra sem; az egy-
szerűség kedvéért azonban a szabály “vadászokról”, “vadászterületekről” , “vadá-
szatról” besszél, de a gyűjtögetés, halászat is ideértendő.

 

A tájlapok

Az ételjelzők

A technológiakártyák

Gyakorlatilag kétfajta technológiakártya van, eszközkártya és tudáskártya.

A játék menete

A játék rövid lerakási fordulóval kezdődik, ekkor rakjátok le vadászaitokat a játéktérre. Az elkövetkezendő fordulókban technológiakártyákat sze-
reztek, vadászni mentek, majd sokasodtok, szaporodtok és terjeszkedtek.

A lerakási forduló

Letelepedés
Mind lerakjátok 1 vagy 2 vadászotokat a játéktérre.

a)  Fordított játéksorrendben (kezdve az utolsó játékossal) lerakjátok egy-egy vadászotokat a játéktér egy üres mezőjére. Egy vadászterületnél csak
egy vadász lehet! Ez a lerakás ingyenes. Aszerint, hogy milyen vadászterülethez rakjátok le vadászotokat, szerezhettek majd utóbb ételt.

 
  
 

A. 

A. 

A. 

B. 

B. 

B. 

C. 

C. 

C. 

D. 

D. 

E. 



1.
2.

4.
3.

1.

2.
3.

5.

4.1.2.

3.

A legelső játékban használjátok az oldalt látható játéktereket. A második játéktól 
már ti állíthatjátok össze a játékteret és rakhatjátok le vadászaitokat.

b)  Játéksorrendben, kezdve a kezdőjátékossal, mind lerakhatjátok még egy vadászo-
tokat. Ha leraktok vadászt, azt egy tetszőleges, de az előzőleg már lerakott vadá-
szotok szomszédságában lévő mezőre kell leraknotok (a mezőn lehet másik törzs 
vadásza). Egy mezőn egy törzsből csak egy vadász lehet, de ugyazon a mezőn 
akár az összes törzsből lehet egy-egy vadász. Ha leraktok második vadászt, akkor

(l. a 6. oldalon).

 
 
 
 
 
 

c)  Miután mind leraktátok 1 vagy 2 vadászotokat, a törzssávon ennek megfelelően
rakjátok át vadászotokat. 

A játéksorrend
Miután befejeztétek a lerakási fordulót, újra meg kell határoznotok a játéksorrendet. Az lesz az új kezdőjátékos, akinek a legnagyobb létszámú a 
törzse, a második legnagyobb létszámú törzzsel rendelkező lesz a második, és így tovább. Egyenlőségnél az számít, hogy kinek van a nagyobb szám
kezdőkártyáján.
Példa: Az előkészületeknél Jenő volt az első (3-as kártya), Anita a második és Márk a harmadik. Anita két vadászt rakott le, ő lesz az új kezdő-
játékos. Jenő és Márk csak egy-egy vadászt raktak le, és mivel Jenő kezdőkártyáján nagyobb szám van, ő lesz a második, Márk pedig marad a 
harmadik.

 

A további fordulók

Az elkövetkezendő fordulók mindig 4 lépésből állnak. Minden lépésben mind sorra kerültök, mielőtt elkezdődne a következő lépés.

1) Új techológiák vásárlása, megromlott étel visszaadása
2) Vadászat, evés
3) Szaporodás, terjeszkedés
4) Bürokrácia

1) Új technológiák vásárlása, megromlott étel visszaadása

E lépés során mind legfeljebb egy technológiakártyát vásárolhattok. Lehet, hogy a lépés végére ételetek egy része megromlik, és a romlott
ételeket el kell dobnotok.

Új technológiák vásárlása

Játéksorrendben, kezdve a kezdőjátékossal, mint aukcióra bocsátotok egy technológiakártyát. Amikor rátok kerül a sor, két lehetőség közül
választhattok:

A lépés legelején egy 1-es gumót rakjatok bónuszként a piacon található legkisebb számos technológiakártyára.

a) Passzolás
Ha úgy döntötök, nem akartok új technológiakártyát, passzoltok. Aki passzolt, az ebben a fordulóban nem szerez technológiakártyát: sem
nem bocsát aukcióra, sem nem licitálhat, amikor valaki más bocsát aukcióra technológiakártyát.
b) Aukció indítása
Aki aukciót indít, az az aktuális piacról (vagyis a felső sorból) kijelöl egy technológiakártyát. Ezután játéksorrendben a többieknek el kell
dönteniük, meg szeretnék-e vásárolni ezt a kártyát. Akik igen, azok közül az vásárolja meg a kártyát, aki leghátrébb van a játéksorrend-
ben: a kártyáról leolvasható mennyiségű élelmet visszaadja a készletbe, a technológiakártyát pedig kirakja maga elé az asztalra. Ha senki
más nem akarja, akkor annak a játékosnak kell megvennie a technológiakártyát, aki aukcióra bocsátotta. Ha valaki a legkisebb számos

Ezután fel kell csapnotok a húzópakli legfelső lapját a megvásárolt lap helyére, majd a piacot át kell rendeznetek úgy, hogy a négy kisebb
számos lap legyen a felső sorban. Ha a gumós lapot még senki sem vette meg, és az újonnan felcsapott kártya száma kisebb ennek a szá-
mánál, a gumót rakjátok vissza a készletbe.

Ha a keveréskártyát csapjátok fel, ideiglenesen rakjátok a piacra, mint a legmagasabb számos lapot. A húzópakli többi lapját azonnal ke-
verjétek meg. Ha még mind nem vettetek technológiakártyát vagy nem passzoltatok, a fázis egyebekben a rendes szabályok szerint foly-
tatódik.

Egy fordulóban mind legfeljebb egy technológiakártyát vásárolhattok. A biztonság kedvéért annak, aki passzolt vagy vásárolt technológi-
akártyát, a vadászát fektessétek el a sorrendsávon.

 

Javasolt játéktér az első játékhoz
Fordított játéksorrendben az utolsó játékos az 1-es
mezőre rakja le vadászát, az utolsó előtti a 2-esre, stb.

3 játékos 5 játékos

4 játékos



Példa: Mindkét törzs két új vadásszal gyarapodik. A ter-
jeszkedés költsége:

Ha a kezdőjátáékos megvásárolta a kijelölt technológiakártyát (senki másnak nem kellett), a második játékoson a sor, hogy passzoljon vagy hogy kijelöljön egy
technológiakártyát. Ha viszont egy másik játékos vette meg a kártyát, újra a kezdőjátékos dönt: vagy passzol, vagy kijelöl egy technológiakártyát.

Legfeljebb három eszközötök lehet. Ha valamelyikőtök megszerzi negyedik eszközét, egy eszközét azonnal vissza kell raknia a dobozba. A tudás-
kártyák nem számítanak eszközöknek, a három eszközön túl mindegyikőtök tetszőleges számú (különböző) tudáskártyával bírhat.

Miután mind passzoltatok vagy megvásároltatok egy technológiakártyát, nézzétek meg, ott van-e még a gumós technológiakártya a piacon; ha igen, 
a gumót rakjátok róla vissza a készletbe, magát a kártyát pedig rakjátok vissza a dobozba. Helyette persze csapjatok fel egy új lapot, és ha szükséges, 
rendezzétek át a piacot.

Megromlott étel visszaadása
Mind, ha nincs tüzetek, ételkészletetek egyharmadát (lefelé kerekítve) rakjátok vissza a készletbe. Akinek van tüze, annak nem romlik meg étele.

Példa: Évának az 1. lépés végén 1 mamutja, 1 bogyója és 2 gumója van, ami 8 étel. 2 ételt kell visszaadnia, így a készletbe visszarakja bogyóját.

2) Vadászat, evés
E lépés során vadászni mentek, hogy ételt szerezzetek. Ehhez vadászaitoknak a vadászterületeknél kell lenniük, a megfelelő eszközök birtokában.
A lépés végén a játéktéren lévő összes vadászotokat meg kell etetnetek.

Fel vadászatra!
Fordított játéksorrendben, kezdve az utolsó játékossal vadászni indultok. Aki épp soron van, megnézi, milyen vadászterületekné l tartózkodnak 
vadászai és hogy milyen eszközökre van szükségük. Ha vannak ilyen eszközei, a vadászat sikeres lesz. Egy vadász több eszközt is használhat vadá-
szat közben. A kezdőkártyákért és a veteménykártyákért mindig jár étel, ezekhez nem kell vadászterületnél lenni.

Példa: Évának van egy vadásza tónál, valamint van horga, így képes halászni. Egy bozótosnál is van vegy vadásza, azonban nincs kosara, így
nem tud bogyókat gyűjteni. A kezdőkártyájáért mindenképp kap 1 gumót.

 

A játékos eszközkártyáiról leolvassa, hogy mennyi ételjelző jár neki; a jelzőket a játéktábla megfelelő ételmezőiről veszi le. Ha több olyan eszkö-
ze van, amelyek ugyanarra az ételre vonatkoznak, ő dönti el, milyen sorrendben hajtja végre ezeket - először megkapja a teljes mennyiséget az 
első eszközért, és csak ezután számolja ki, hogy mennyi jár neki a másodikért, stb.

Ha a játkosnak több ugyanolyan vadászterületnél is van vadásza, nagyobb hatásfokkal vadászik. Amikor megnézi, hány ételjelző van az adott étel-
mezőn, az ott lévő jelzők számához annyit ad hozzá, ahogy plusz vadászterületnél van vadásza - emiatt könnyen előfordulhat, hogy több ételt kap.
Az ugyanannál a vadászterületnél lévő plusz vadászokért nem jár plusz étel.

Példa: Jenőnek van egy szurdoknál egy vadásza, a mamutos ételmezőn pedig 4 jelző 
van. Jenő lándzsájával 2 mamutot képes elejteni. Ha csak 3 jelző lenne a mamutos étel-
mezőn, de Jenőnek két szurdoknál is lenne vadásza, továbbra is 2 mamutot kapna, 
mert a második vadászával plusz jelzőként számolhatna (3+1=4).

Lakomázzunk!
Miután a játékos begyűjtötte a neki járó összes ételt, meg kell etetnie törzsét. A játéktéren lévő minden vadászáért 1 ételt vissza kell raknia a kész-
letbe. Akit nem tud megetetni, azt le kell vennie a játéktérről, és utána ennek megfelelően át kell helyeznie vadászát a törzssávon. Eldöntheti, hogy
melyik vadászát, vadászait veszi le, azonban a játéktéren maradó vadászainak egymás szomszédainak kell maradniuk.

3) Terjeszkedés
E lépés során a törzsek szétterjednek a játéktéren, hogy újabb vadászterületeken vegyenek birtokba. Egy mezőn továbbra is törzsenként egy vadász
lehet csak. Minden törzs bárhány szomszédos mezőre szétterjedhet, az új vadászokat nem szükséges sorban, sem egymás mellé lerakni (de saját
vadászokkal szomszédosaknak kell lenniük), és az újonnan lerakott vadászok
szomszédként azonnal számításba vehetők.
Fordított játéksorrendben, kezdve az utolsó játékossal mind lerakjátok új vadá-

új vadász  1 2 3  4  5 

étel  1 3 6 10 15

Bizonyos esetekben a terjeszkedés költsége megnő:
>  Ha hegyen túl raktok le vadászt, a lerakás ára 1 étellel megnő.

Ha olyan mezőre raktok le vadászt, ahol már van másik törzshöz tartozó va-

beleértve a most lerakott saját vadászt is (pl. a mezőre másodikként lerakott

>  
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A  Márk (zöld) két üres mező-
re terjeszkedik, így 3 ételt

Emma (fekete) első vadá-
szát foglalt mezőre rakja,
a másodikat egy hegyen
keresztül, így összesen 6 

2 a foglalt mező, 1 a hegy 
miatt).
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Amikor lerakjátok új vadászaitokat, lefektetve rakjátok le őket, és csak azután állítjátok fel, hogy ki�zettétek a lerakás költségét. E lépés során 
mind legfeljebb 5 új vadászt rakhattok fel a játéktérre. Végül a törzssávon jelölnötök kell, hogy mostantól hány vadászotok van.

Fontos: Figyeljetek arra, hogy maradjon elég ételetek a terjeszkedés után, mert előbb kerül sor a technológiakártyák vásárlására, és csak utána sze-
reztek megint ételt. Ha nincs ételetek, nem tudtok technológiakártyát vásárolni!

4) Bürokrácia
E lépés során megnézitek, mi lesz a következő fordulóban a játéksorrend. Ezenkívül étel kerül az ételmezőkre, valamint el kell távolítanotok a piac-
ról a legnagyobb számos technológiakártyát.

A játéksorrend kialakítása
Az új játéksorrend a következő: az lesz a kezdőjátékos, akinek a legnagyobb a törzse, a többiek szintúgy törzseik nagysága szerint követik. Ha töb-
beteknek ugyanannyi vadásza van, az lesz közületek előrébb a játéksorrendben, akinél nagyobb számos technológiakártya van.

Példa: Anitának 6 vadásza van, Évának és Jenőnek 7-7. Évánál a legnagyobb számos technológiakártya 18-as, Jenőnél csak 15-ös, így a játék-
sorrend ez lesz: Éva, Jenő, Anita.

Ételfeltöltés
Az ételmezőkre ételjelzőket raktok; hogy pontosan mennyit, az a játékosszámtól függ.

bogyó hal vadállat mamut

2 játékos 2 1 0 0

3 játékos 3 2 1 1

4 játékos 4 2 1 1

5 játékos 5 3 2 1

6 játékos 6 4 3 1

Ezenkívül még minden vadászterület után is felraktok egy-egy ahhoz tartozó ételjelzőt. A feltöltendő mennyiség az egész játék során változatlan, így
még az előkészületek során rakjátok a megfelelő mennyiségjelzőket az ételmezőkre.

Példa: Négyen játszotok, és van 3 bozótos, 2 tó, 2 erdő és 1 szurdok a játéktéren. A feltöltendő mennyiség mindig ez lesz: 7 bogyó, 4 hal, 3 vad-
állat és 2 mamut.

A technológiapiac
A piacról a legnagyobb számos technológiakártyát képpel lefelé rakjátok a húzópakli legaljára, és helyette a pakli tetejéről csapjatok fel egy új la-
pot. Ezután a kártyák száma alapján rendezzétek át a piacot úgy, hogy a felső sorban (aktuális piac) legyen a négy kisebb, az alsóban (majdani
piac) pedig a négy nagyobb.

Ha keveréskártyát csaptok fel, a megmaradt húzópaklit jól keverjétek meg. Ezután a keveréskártyát, valamint a piacról a legkisebb számos technológiakártyát
rakjátok vissza a dobozba - így a piacon már csak hat lap lesz. Az összes lap az aktuális piacon lesz (nincs többé majdani piac), az 1. lépés során bármelyiket
megvásárolhatjátok. Továbbá az elkövetkezendő fordulók ugyanezen (4.) lépése során már ne rakjátok a pakli aljára a legnagyobb számos technológiakártyát.
(Ugyanígy járjatok el akkor is, ha e forduló 1. lépése során csaptátok fel a keveréskártyát.)

Ezután új forduló kezdődik, az 1. lépéssel.

A játék vége

Amikor valamelyikőtök a 3. lépés során felrakja tizenharmadik vadászát a játéktérre, ezzel kiváltja a játék végét - de ezt a lépést még mind befe-
jezitek. Természetesen lehet tizenháromnál több vadászotok is (a maximum 15). A lépés végén a játék is véget ér, a 4. lépést már nem hajtjátok
végre.

Az győz, akinek a legnagyobb a törzse. Egyenlőségnél az győz, akinek az érintettek közül több étele maradt.
 
Két játékos

Két játékos esetén a szabályok kissé megváltoznak. Lényegében lesz egy harmadik, semleges törzs is a játéktéren. Továbbá a technológiapiacról eltávo-
líthattok kártyákat (és velük együtt ételt az ételmezőkről).

Előkészületek

A játéksorrendnél nem számít a semleges törzs, csak az 1-es és 2-es kezdőkártyát osszátok ki magatok között. A játékteret három tájlapból állítsá-
tok össze: a kezdőjátékos rakja le az első kettőt, ellenfele a harmadikat.

Az alábbi technológiakártyákat keressétek ki és rakjátok vissza a dobozba: 10, 11, 15, 20, 24, 26, 33, 39. A piacot csak 6 lap alkotja (a 3 kisebb
az aktuális, a 3 nagyobb a majdani piac). Miután megalkottátok a kezdőpiacot, a többi kártyát keverjétek meg, majd megnézés nélkül két lapot
rakjatok vissza a dobozba, mielőtt leraknátok a paklit az asztalra, a keveréskártyára.

A semleges törzs vadászait készítsétek a játéktábla mellé, egyet pedig rakjatok a törzssáv 1-es mezőjére.
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A játék menete

Lerakási forduló
Először is a második játékos lerak egy semleges vadászt egy tetszőleges mezőre. Ezután lerakjátok a normál szabály szerint egy, illetve két vadá-
szotokat. Végül eszerint helyezzétek át a vadászokat a törzssávon és a sorrendsávon.

A legelső játéknál használjátok a 3 játékos esetén ajánlott lerakást (l. az 5. oldalon). A második játékos először választ egyet a három lehetséges kezdőhely
közül a semleges játékosnak, és csak utána választ magának a maradék kettőből. (Legalábbis így értem, az angol szabály még rosszabb. - A ford.)

További fordulók
1) Technológiakártyák vásárlása
A kezdőjátékosnak nem kötelező megvennie az elsőként aukcióra bocsátott technológiakártyát. Ha az nem kell a második játékosnak, a kezdő-
játékos visszarakhatja a lapot a dobozba, ha akarja. Ha ez eszközkártya (de nem vetemény), úgy kell ezt csinálni, mintha a kártya “elment volna
vadászni”: a 6. oldalon írottak alapján számoljátok ki, mennyi étel járna érte, és ennyit rakjatok vissza az ételmezőről a készletbe. Ha ezután a
kezdőjátékos másodjára kiválasztott kártyája sem kell a második játékosnak, a kezdőjátékosnak ezt mindenképp meg kell vennie.

Példa: Jenő a kezdőjátékos, és kiválasztja a 22-es kosarat. Anitának nem kell ez a lap. Jenő úgy dönt, neki sem kell, és visszarakja a dobozba,
valamint a bogyómezőn lévő 5 bogyóból 2-t visszarak a készletbe.
 
3) Terjeszkedés
A lépés legelején a második játékos a semleges törzs annyi vadászát felrakja tetszőleges (de természetesen szomszédos) mezőkre, hogy annyi vadásza
legyen ennek a törzsnek, mint amennyi a kezdőjátékos törzsének van. Egy mezőn a semleges játékosnak sem lehet több vadásza - de továbbra is bár-
melyik mezőn bárhány különböző törzsbéli vadász lehet. A semleges törzs vadászainak lerakásáért nem kell ételt �zetni. Miután ez megtörtént, ti is
terjeszkedhettek, a normál szabályok szerint.

4) Bürokrácia
Amikor felcsapjátok és a dobozba rakjátok a keveréskártyát (a legkisebb számos kártyával együtt), az egyesített piac 4 lapból fog állni.

6 játékos

Csak pár apróságban tér el a normál szabálytól.

Előkészületek

Miután előkészítették a kezdőpiacot, a keveréskártya mellett a 15-ös kártyát is rakjátok félre, mielőtt megkevernétek a húzópak lit. A húzópaklit
rakjátok le a keveréskártyára, a húzópakli tetejére pedig rakjátok a 15-ös kártyát.

A játék menete

Lerakási forduló
Csak veterán játékosoknak ajánljuk, hogy hatan játszanak, így nem is adunk ajánlott lerakási mintát.

Kiegészítések a tudáskártyákhoz

Tűz (9 és 15): Aki tűzre tett szert, annak többet nem fognak megromlani az ételei. Továbbá amikor megkapja a kártyát, ha akarja, elrejtheti ételeit, hogy
a többiek ne tudják, mennyi étele van.

Szántás (18): A játékos minden veteménykártyájáért 2 további gumót kap (kezdőkártyájáért nem jár ilyen bónusz).

Szállítás (21): A játékosnak 4 eszközkártyája lehet; a negyediket emlékeztetőként célszerű a szállításkártyára rakni. Amikor a játékos megszerez egy ötödik
eszközt, régebbi eszközei közül egyet vissza kell raknia a dobozba.

Beszéd (24 és 26): A vadászok képesek szót érteni egymással. Amikor a játékos olyan mezőre  terjeszkedik, ahol már van legalább egy másik vadász, eggyel

Intelligencia (28): Amikor egy törzs intelligenciára tesz szert, a játéksorrendben törzse azonnal eggyel hátrébb kerül, és a továbbiakban is mindig egy hely-
lyel hátrébb lesz, mint ahogy az a szabályok szerint járna neki - a törzs rájött, hogy hátrébb lenni jobb!

 

 

 


