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A játékmenet és a játék célja 

Éppen letelepedés zajlik Santa Cruz szigetén. 2 külön fordulóban a játékosok házakat, templomokat és világítótornyokat építenek, 
nyersanyagokat tárnak fel, így szerezve pontokat. A 2. forduló végén a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes.

Marcel-Andre Casasola Merkle játéka
2-4 játékos számára, 8 éves kortól

Játékidő kb. 45 perc 
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Tartozékok:

Tartozékok: 

1 játéktábla, 28 építési kártya, 16 pontozókártya, 54 lapka, 52 épület, 22 madárlapka,
4 pontjelző, 8 50-pontos jelölő, 4 áttekintő kártya, 1 játékszabály 

… és lehelyezi az 
adott szín épületeit 
maga elé, ez lesz a 

készlete. 

1. ÉPÜLETEK ELVÉTELE 

Minden játékos 
választ egy 

színt… 

A ki nem választott szín épületeit visszatesszük a dobozba. 

2 Világítótorony 3 Templom 8 Ház

3. KÉSZÍTSÜK ELŐ A MADÁRLAPKÁKAT 

A Madárlapkákat 
képpel lefelé megke-

verjük és a tábla 
mellé tesszük őket. 

Az 50-es 
jelölőket 

lehelyezzük az 
iránytűre. 

4. AZ 50-ES JELÖLŐK LEHELYEZÉSE 

2. LAPKÁK LEHELYEZÉSE 

A játéktáblát az asztalra tesszük.

A lapkákat megkeverjük, majd, képpel 
lefelé véletlenszerűen lehelyezzük 

őket a tábla egyes mezőire.

Ez a következők szerint történik: 

A vulkán és a táj lapkák
lefordítva maradnak.

A kimaradt lapkákat megtekintés 
nélkül visszatesszük a dobozba. 

Minden partmenti lapkát 
képpel felfelé helyezünk le. 

Világítótorony 
lapkák 

a partmenti 
mezőkre 

Tájlapkák 

a táj mezőkre 

Vulkán lapkák

a vulkán 
mezőkre 

EEELLLŐKKKÉÉÉSSSZZZÜÜÜLLLEEETTTEEEKKK 
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Keverjük meg a 16 
pontozókártyát és 
minden játékosnak 

adunk belőle. 

Hogy mennyit, ... 

Pontozókártyák 

A megmaradt kártyákból egy lefordítot paklit képezünk a játék 2. fordulójához. A 
játékosok most már elvehetik a számukra kiosztott lapokat és a kezükbe véve meg-
nézhetik azokat. 

5. PONTOZÓKÁRTYÁK KIOSZTÁSA

A kezdőjátékos 
egy kezdő-

lépéssel indít. 

A többi játékos 
az óramutató 

járásának 
megfelelően 

követi.

KÖRSORREND 

AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSA SZERINT 

A játékosok egymás után kerülnek sorra. 

Kezdőjátékos

* Azt ajánljuk új játékosok esetén, hogy a készleteket véletlenszerűen osszuk ki a játékosok között. Ebben az esetben az 1. forduló
kezdőjátékosa a legfiatalabb játékos legyen. 

Mindenki 4 lapot
kap 

2 JÁTÉKOSNÁL 

... az a játékosok számától függ. 

Az Építési lapokból 
a rajtuk lévő betűk 

szerint 4db, 
egyenként 7 lap-

ból álló - készletet 
alakítunk ki. 

A fentiek alapján: 4 játékos esetén az utolsó játékosnak nem marad más választása, mint elvenni a megma-
radt készletet. Kevesebb, mint 4 játékos esetén az el nem vett készletet visszatesszük a dobozba. 

6. ÉPÍTÉSI KÉSZLET KIVÁLASZTÁSA 

Építési kártyák 

A legidősebb
játékos választ 

először. 

Minden játékos 
választ egy 

készletet, melyet 
a pontozókártyák 
mellé a kezébe 

vesz. *

A legidősebb 
játékos választ 

először. 

A többi játékos 
az óramutató 

járásával 
megegyezően 

szintén választ 
egy készletet. 

1 Hajó 
2 Ösvény
3 Folyó

1 Dupla lépés 

1 Hajó
4 Ösvény
1 Folyó

1 Dupla lépés 

3 Hajó
2 Ösvény
1 Folyó

1 Dupla lépés 

2 Hajó
2 Ösvény
2 Folyó

1 Dupla lépés

”A” KÉSZLET: 
FOLYÓK 

A játékosok a pontozósávra teszik pontjelzőjüket. 

Az utolsó készletet
megszerző játékos 
lesz az 1. forduló 
kezdőjátékosa.

KEZDŐJÁTÉKOS 

A pontjelző a “0” 
mezőre kerül. 

2. JÁTÉKOS

A pontjelző a “1” 
mezőre kerül. 

3. JÁTÉKOS

A pontjelző a “2” 
mezőre kerül. 

4. JÁTÉKOS

A pontjelző a “3” 
mezőre kerül. 

 startspieler bestmmen
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7. KEZDŐJÁTÉKOS KIVÁLASZTÁSA 

3 JÁTÉKOSNÁL 4 JÁTÉKOSNÁL 

Mindenki 3 lapot
kap

Mindenki 2 lapot
kap

”B” KÉSZLET: 
ÖSVÉNYEK 

”C” KÉSZLET: 
HAJÓK 

”D” KÉSZLET: 
KIEGYENLÍTETT 

Pontjelzők
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A játékos kijátszik...

Ha egy játékos 
Építési kártyát 
játszik ki, akkor 

kötelező 
építenie.

Részletek a 4. 
oldalon.

... vagy egy általa 
választott 

Építési kártyát.

A játékosok kijátszott Építési és Pontozókártyáikat a többi játékostól elkülönítve tartják. és úgy teszik le, 
hogy azok minden játékos számára jól láthatóak legyenek.

Ha egy játékos 
Pontozókártyát 

játszik ki, 
pontozásnak 
kell követ-

keznie.

Részletek a 6. 
oldalon.

... vagy egy általa 
választott 

Pontozókártyát.

Ez a következőt jelenti:

Minden játékos lehelyez egy általa 
választott Épüetet egy általa 

választott lapkára a játéktáblán.

A játékosoknak be kell tartaniuk a 4. 
oldalon olvasható Építési szabályokat.

A forduló azzal kezdődik, hogy a játékosok egymás után elérik a partot. 
Ehhez nincs szükség Építési kártya kijátszására.

A partok elérése után elkezdődik a játék: A játékosok pontosan 1 lapot játszanak ki egymás után.
Ez addig folytatódik, amíg minden lapot ki nem játszanak a játékosok.

KÁRTYA 
KIJÁTSZÁSA

MEGÉRKEZÉS

A forduló akkor ér véget, ha minden játékos kijátszotta minden lapját a kezéből.FORDULÓ 
VÉGE

ÁTTEKINTÉS

MEGÉR-
KEZÉS 

KÁRTYA 
KIJÁTSZÁSA 

ÉPÍTÉS
vagy

PONTOZÁS 

KÁRTYA 
KIJÁTSZÁSA 

ÉPÍTÉS
vagy

PONTOZÁS 
…

KÁRTYA 
KIJÁTSZÁSA 

ÉPÍTÉS
vagy

PONTOZÁS 

FORDULÓ 
VÉGE

A játékosok 
mindkét fordulóban 

megérkeznek a 
szigetre.

Az Építési kártyákon túl  
minden játékos kezében 

vannak Pontozókártyák is.

Egy Pontozókártya kijátszása azt jelenti, 
hogy a játékos a lapot képpel felfelé maga elé 

teszi, ezután pontozás következik.

Ez több játékosnak is pontokat hozhat.

A fordulónak csak akkor van 
vége, ha minden játékos 
kijátszotta a kezéből az 

összes kártyáját.

vagy 
Ösvény 
kártya.

Az első körben 
még csak a 

sziget partjait 
érik el.

A 2. körtől kezdve 
minden játékos 
egyszerre egy 

lapot játszhat ki.

Ez a lap gykran egy 
Építési kártya lesz:

Hajó kártya,

Folyó 
kártya,

Egy Építési kártya kijátszása azt jelenti, 
hogy a játékos a lapot képpel felfelé 

maga elé teszi, majd ezután 1 Épületet 
lehelyez 1 lapkára (Épít).

Ez a cselekvés pontokat 
ad a játékosoknak, melyek 

a játék megnyeréséhez 
szükségesek.
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Mindig, amikor egy játékos épít, pon-
tokat szerez. 

A megszerezhető pontok száma a 
lapkán látható.

4. PONTOK AZ ÉPÍTÉSÉRT

1. HOL ÉPÍTHETÜNK?

... egy általa választott 
és szabad, partmenti 

lapkára.

Ha a játékos egy Hajó kártyát 
játszott ki, lehelyez 1 Épületet...

Ha a játékos egy Folyó kártyát 
játszott ki, lehelyez 1 Épületet...

Ha a játékos egy Ösvény kártyát 
játszott ki, lehelyez 1 Épületet...

... egy általa választott és szabad 
lapkára egy folyón. Hogy arra a 

folyóra építhessen, már kell hogy 
legyen rajta legalább egy épülete.

HAJÓ KÁRTYA FOLYÓ KÁRTYA

... egy általa választott és szabad 
lapkára, melyet egy ösvény köt 

össze közvetlenül, egy már 
korábban lehelyezett Épületével.

ÖSVÉNY KÁRTYA

Minden lapkán van egy kép egy olyan 
Épületről, amilyen Épület arra a lap-
kára építhető.

2. MIT ÉPÍTHETÜNK?

A játékosnak kell, hogy legyen egy 
azonos Épülete a készletében. Ezután 
a saját készletéből lehelyezi az 
Épületet a kiválasztott lapkára.

3. ÉPÍTÉS SAJÁT KÉSZLETBŐL

Néhány lapkán egy Madárlapka 
jelölő látható.

5. EGY MADÁRLAPKA ELVÉTELE

VILÁGÍTÓTORONY TEMPLOM HÁZ

A játék végén a 
Madárlapkák 1, 2 

vagy 3 extra pontot 
jelenthetnek.

Lásd a 8. oldalon:

A JÁTÉK VÉGE

Ezután lehelyezi a 
lapkát maga elé, 
képpel lefelé.

A játékosok saját 
lapkáikat bármikor 

megnézhetik.

Miután egy játékos lehelyezett egy 
Épületet egy lapkára és megkapta az 

érte járó pontokat, elvesz 1 
Madárlapkát a készletből, anélkül, 

hogy megmutatná azt a többi 
játékosnak.

Az Építés azt jelenti, hogy kijátszunk 1 Építési kártyát, majd lehelyezünk 1 Épületet egy
lapkára a játéktáblán.

Épületek: Világítótornyok, Templomok és Házak. Amikor először érjük el a partot, a játékosok le-
helyeznek 1 Épületet - Építési kártya kijátszása nélkül - egy szabad partmenti lapkára, amihez 
egyéb esetben 1 Építési kártára lenne szükség.

ÉPÍTÉS

A 
játékos 
épülete

A játékos 
épülete

A képen látható 
+3 nem az 

építésért járó 
pont, hanem 
Halbónusz.

Lásd a 6. oldalon.

A pontok mindig a 
lapka jobb

oldalán, középen
láthatjuk.

A pontokat 
az építés 

után kapjuk 
meg.

BAUEN
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6. LAPKÁK FELFEDÉSE
Ha egy játékos elfelejti 

közvetlenül a lehelyezés után 

átfordítani az érintett lap-

kákat, később, a játék során 

ezt bármikor megteheti.

DUPLA LÉPÉS

Ebben az esetben a játékos végrehajtja az ÉPÍTÉS fázist 2 alkalommal, egyiket a másik után.
Fontos, hogy 2 Épület kártya keverése nem engedélyezett (pl: 1 Hajó és 1 Folyó kártya).
A 2x Folyó kártya speciális: Ha a játékos nem tudja megépíteni az első Épületet, még mindig megépítheti a másodikat (ha tudja).

Minden játékosnak 
van egy Dupla lépés 
kártyája, amely 
lehetőséget ad arra, 
hogy egymás után 2 
építést hajtson vég-
re.

Ezután a játékos úgy épít, mintha 2 Hajó, vagy 2 Folyó, vagy 2 Ösvény 
kártyát játszott volna ki.

A játékos most átfordítja az összes 
olyan lapkát, amely egy Ösvény, vagy 
Folyó által közvetlen kapcsolatban áll az 
éppen lehelyezett Épületével.

7. ÉPÍTÉS VÉGE

Ezzel az építés akció véget is ér, a 
következő játékos folytatja a játékot.

Példa: A piros játékos kijátszott egy Folyó kártyát és a rövid folyónál van éppen, de az egyetlen szabad lapkára nem tud lehelyezni 
Épületet, mivel nincs Templom a készletében. Ebben az esetben nem tud építeni és a köre azonnal véget ér.

NEM LEHET ÉPÍTENI Ha van rá mód, a játékosnak le 
kell helyeznie egy Épületet.

Ha nem tud lehelyezni, akkor a 
köre a kártya kijátszása után 

azonnal véget is ér.

Tipp: A játékos 
akkor is kijátszhat 
egy kártyát, ha nem 

tud építést 
végrehajtani.

Nem építhetünk 
olyan lapkára, 

amelyen már van 
egy Épület 
lehelyezve.

MÁR LEFOGLALT LAPKÁK

A játékos, aki az 
aktuális fordulóban 

utoljára következik, ...

... megteheti, - az egész 
forduló alatt egyszer-, hogy 
egy szabad lapka helyett egy 

olyan lapkára helyez le 
Épületet, amelyen már ott van  

egy másik játékos Épülete.

LAPKÁK MEGOSZTÁSA

Kezdőjátékos

A forduló utolsó játékosa

Ebben az 
esetben 

átfordítja az 
adott lapkát.

A játékos megteheti, hogy egy olyan, 
folyón lévő lapkára helyez le 

Épületet, amely még képpel lefelé 
van fordítva.

Ezután le kell helyeznie 
egy olyan Épületet, 

amely az átfordított 
lapkán látható.

Ha nincs ilyen Épülete a 
készletében, akkor a 

köre véget is ér.

LAPKÁK KÉPPEL LEFELÉ

TOVÁBBI SZABÁLYOK, KIVÉTELEK ÉS RITKÁN ELŐFORDULÓ HELYZETEK ÉPÍTÉSKOR

ÉPÍTÉS

Példa egy körre:

A piros játékos egy Hajó 
kártyát játszik ki, majd 
Lehelyez 1 Világítótor-
nyot a kis vulkánsziget 
partmenti lapkájára.

Szerez 2 
pontot és egy 
Madárlapkát.

Ezután átfordítja 
a közvetlenül 
kapcsolódó 
lapkákat.

Ezzel 
a kör 
véget 
is ért.

vagy vagy
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Hány pontot szerezhetünk Épületek pontozásakor?

A leágazások is 
beleszámítanak.

Az Épületeknek 
közvetlenül kell 

összeköttetésben 
lenniük egymással, 

Ösvény
segítségével.

Minden játékosnak, 
aki már legalább 4 
Házat épített fel.

4 HÁZ

6 pont

Minden játékosnak, 
aki már legalább 1 

Házat, 1 Templomot 
és 1 Világítótornyot 

épített fel.

VEGYES

6 Pont

Minden játékosnak, 
akinek már van 

legalább 
4 összekötött 

Épülete.

UTCA

7 Pont

ÉPÜLETEK PONTOZÁSA

A játékosok egy Nyersanyag-típus után 
csak egyszer kapnak pontot, még akkor 
is, ha több olyan lapkán van épüete, ame-
lyen az adott Nyersanyag látható. 

TÖBBSZÖRÖS NYERSANYAG Az egyik játékos egy Arany 
Pontozókártyát játszik ki.

A kék játékos 10 pontot 
szerez, annak ellenére, hogy 2 

ilyen Épülete is van.

Amikor egy Hal ábrával ellátott Pontozó-
kártyát játszunk ki, a játékosok plusz pon-
tot szereznek, mégpedig annyit, amennyi a 
“+” jel után látható azon a lapkán, amelyen 
az Épületük áll.

HALBÓNUSZ A piros játékos 3 pontot 
szerez a Bárány + Hal Pontozó-
kártyáért (mivel nincs Báránya) 

és összesen 4 pontot a 
Halbónuszért.

*

NYERSANYAGOK PONTOZÁSA Példa: A piros játékosnak egy 
Épülete van a Fa és Arany, a 

kék játékosnak pedig egy a Fa 
jelölésű lapkán.

Amikor valamely játékos kiját-
szik egy Fa Pontozókártyát, a 

piros és a kék játékos egyaránt 
6 pontot szerez.

Hány pontot szerezhetünk Nyersanyagok pontozásakor?

A pontozás azt jelenti, hogy kijátszunk egy Pontozókártyát és ezzel pontokat szerzünk:

PONTOZÁS

Minden játékos, akinek legalább 1 Épülete van a nyersanyaggal azonos lapkán, pontokat szerez.

Minden játékosnak, 
aki legalább 1 Arany

lapkára épített.

6 Pont

ARANY

Minden játékosnak, 
aki legalább 1 Arany

lapkára épített.

10 Pont

ARANY

Minden játékosnak, 
aki legalább 1 Cukor

lapkára épített.

7 Pont

CUKOR

Minden játékosnak, 
aki legalább 1 Fa
lapkára épített.

6 Pont

FA

Minden játékosnak, 
aki legalább 1 Bárány

lapkára épített.

7 Pont

BÁRÁNY

Minden játékosnak, 
aki legalább 1 Hal
lapkára épített.

5 Pont

HAL

+ Halbónusz*

+ Halbónusz*
Minden játékosnak, aki a

kettő közül csak az
egyik lapkára épített.

Minden játékosnak, 
aki Bárány és Hal
lapkára is épített.

BÁRÁNY + HAL

7 Pont 3 Pont
Minden játékosnak, aki a

kettő közül csak az
egyik lapkára épített.

Minden játékosnak, 
aki Fa és Cukor

lapkára is épített.

FA + CUKOR

Néhány lapkán nyersanyag (vagy állat) 
jelölések láthatóak.

Amikor egy játékosnak egy ilyen lapkán van 
Épülete, pontokat szerez, ha egy ezekkel 

megegyező Pontozókártya kerül 
kijátszásra.

FONTOS: Minden játékos, aki eleget tesz a Pontozókártyán látható feltételeknek, pontokat szerez.

Az a játékos, aki kijátszotta a lapot, először jelölheti a szerzett pontokat a pontozósávon.
Ezután a többi játékos is így tesz, mindezt a körsorrend szerint.

7 Pont 3 Pont
+ Halbónusz*
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Ha egy pontjelzőt 
oda kell tennünk, 
ahol egy másik 

játékos pontjelzője 
már ott van...

... akkor azt a 
többi, már ott 
lévő pontjelző 

mögé helyezzük 
le, ezzel is jelölve 

a játékos-
sorrendet.

Fontos!

A pontjelzők egymás 
mögé helyezése azért
szükséges, mert így 

nem lesznek 
döntetlenek.

Ha egy pontjelző 
átlépi a 49-es mezőt, 

akkor a játékos 
elvesz egy 50-pontos 
jelölőt az iránytűről...

... és a pontjelzője 
alá helyezi azt, 

majd a pontozósáv 
elejéről folytatja a 

pontozást.

A pirosnak 51 pontja
van, így a pontjelzője 
az 1-es mezőre kerül.

A MÁSIK MÖGÉ TESSZÜK

50-PONTOS JELÖLŐ

Vulkánkitörés esetén 
a vulkán lapkákon lévő 
összes Épület meg-
semmisül, így le kell 
azokat venni a játék-
tábláról.

VULKÁNKITÖRÉS* A megsemmisült Épületek
ilyenkor kikerülnek a játékból, 

de a 2. fordulóban újra 
megépíthetjük őket.

A vulkán lapkák már ismét 
elérhetőek bárki számára, így a 

következő játékostól kezdve 
már építhetünk is rájuk.

Hány pontot szerezhetünk Helyek és Madarak pontozásakor?

VULKÁN

3 Pont

TENGERPART

3 Pont

FOLYÓ

3 Pont

MADÁRLAPKA

2 Pont

VULKÁNKITÖRÉS*

-2 Pont

HELYEK ÉS MADARAK PONTOZÁSA

Piros: 6 pont
Kék: 3 pont

Piros: 3 pont
Kék: 3 pont

Piros: 3 pont
Zöld: 3 pont

Piros: -2 pont
Zöld: -2 pont

A játékos
6 pontot szerez

PPPOOONNNTTTOOOKKK   JJJEEELLLÖÖÖLLLÉÉÉSSSEEE

PONTOZÓSÁV

A játékosok a pontozósávon, saját 
pontjelzőikkel jelölik megszerzett 

pontjaikat.

PONTOZÁS

Különleges eset vulkánkitöréskor: Ha egy játékos pontokat veszít vulkánkitörés miatt, a pontjelzőjét hátrébb kell tennie. Ha ilyenkor a 
pontjelzőjét egy olyan mezőre kell tennie, amelyen egy másik játékosé már ott van, akkor pontjelzőjét a már ott lévő(k) mögé helyezi.
Ha visszafelé átlépi a 0 mezőt, visszateszi az 50-pontos jelölőjét és anélkül helyezi le pontjelzőjét.

Épületenként azon 
játékosoknak, akik 
partmenti lapkára 

építettek.

Épületenként azon 
játékosoknak, akik 
folyóra építettek.

Épületenként azon 
játékosoknak, akik 
vulkán lapkára

építettek.

Épületenként azon 
játékosoknak, akik 
vulkán lapkára

építettek.

Madárlapkánként  
azon játékosoknak, 

akiknek már van 
ilyen lapkájuk.
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A 2. fordulóban Santa Cruz szigetét újra benépesítjük.
Ezúttal viszont a játékosok profitálhatnak az 1. fordulóban megszerzett tapasztalataikból.
A játékosok most kiválasztják azt a készletet, amelyet ebben a fordulóban használni fognak, 
valamint stratégiájukat is megtervezik.

Tipp: Ezt az oldalt elég akkor elolvasnotok, ha már befejeztétek az 1. fordulót.

A játékosok - az utolsó lapot 
kijátszó játékossal kezdve - 

sorrendben felfedik Madárlapkáikat 
és megkapják pontjaikat.

PONTOK A MADÁRLAPKÁKÉRT Minden lapka után, a 
rajtuk jelölt 1, 2, 

vagy 3 pontot meg-
kapják a játékosok, 

és jelölik azt a 
pontozósávon.

A legtöbb pontot 
gyűjtő játékos 

megnyeri a 
játékot.

A példában a zöld 
játékos győzött.

GYŐZTES

Minden játékos visszateszi saját 
Épületeit a készletébe. Ebbe a 

vulkánkitörés által 
megsemmisített Épületek is 

beletartoznak.

ÉPÜLETEK VISSZAVÉTELE
A Madárlapkák 
továbbra is a 

játékosok előtt 
maradnak, 

képpel lefelé 
fordítva.

Minden más 
lapka is ugyanúgy 
marad ott, ahol 

éppen van.

A játékosok által 
kijátszott lapok a 
játékosok előtt 

maradnak, 
rendezett módon,

Minden játékos elvesz 1 új 
Pontozókártyát a pakliból, amelyet 

megnéz anélkül, hogy azt más 
játékosnak megmutatná.

1 ÚJ PONTOZÓKÁRTYA ELVÉTELE

Ezután leteszik azt 
képpel lefelé 

fordítva, későbbi 
használatra.

A játékosok a kiválasztott 
készletükhöz hozzáteszik a már 

korábban kiválasztott Pontozókártyát.

PONTOZÓKÁRTYA ELDOBÁSA
A játékosok a 
kezükben lévő 

lapokból 
kiválasztanak egy 
Pontozókártyát...

... és visszateszik 
azt a dobozba 

anélkül, hogy más 
játékosnak 

megmutatnák.

Az a játékos kezd, 
aki leghátrébb áll a 

pontozósávon.

Ebben a példában 
ez a zöld játékos.

Kiválaszt egy 
kártyakészletet 

(beleértve a 
Pontozókártyát is), 

és a lapokat a 
kezébe veszi. 

Minden játékos kiválasztja a 
kártyákat, melyeket ebben a 
fordulóban használni fog.

KÉZBEN LÉVŐ LAPOK KIVÁLASZTÁSA

ÚJ KEZDŐJÁTÉKOS
A pontozósávon leghátrébb lévő játékos lesz a 2. forduló kezdőjátékosa. A fentebb látható 
példában ez a zöld játékos.

A játék további menete ugyanaz, mint az 1. fordulóban. Lásd 2. oldal: 111...   fffooorrrddduuulllóóó
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A következő 
játékos a 

pontozósávon a 
második leghátrébb 
álló játékos, és így 

tovább...

Lehetőség van 
arra is, hogy egy 

játékos az
1. fordulóban 

használt készletet 
vegye magához.

A pontozósávon 
legelöl lévő 

játékosnak az 
utolsó 

kártyakészletet 
kell elvennie.

222...   fffooorrrddduuulllóóó
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A zöld játékos kiválaszt 

egy kártyakészletet.

A piros játékos 
választ másodikként.

A kék játékos saját 
készletét választja.

A sárga játékos az utol-

só készletet veszi el.

Miután a játékosok befejezték a 2. fordulót is, megkapják pontjaikat a Madárlapkákért. A legtöbb 
ponttal rendelkező játékos lesz a győztes.


