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Bevezetés

Tartozékok

Áttekintés

Az idő mindent megváltoztat: a szél dűnéket emel, a Nap felperzseli a sivatagok 
szomszédait. Törzsek születnek és tűnnek el, kúltárák és hagyományok változnak.

Időről időre civilizációk emelkednek fel és tűnnek el a feledés homályában, csu-
pán titokzatos romokat és töredékes emlékeket hagyva maguk után.

A természet visszahódítja és elrejti ezeket a nyomokat, ám ahogy változik a klíma,
olykor mégis előbukkannak ezek az eleddig rejtőzködő maradványok.

Új, speciális játéktáblák, teljesítendő feladatok és megannyi kis kiegészítő, hogy
minden Iwari más lehessen, mint a megelőzők.

Az új kiegészítők egyszemélyes és kooperatív módban is használhatók.

szabályfüzet

4 hegycsúcs és 2 jéghegy         5 vetélkedéskorong

tulajdonságjelző: kegyesség

     21 ürességrom

3 kétoldalas játéktábla

a kezdőjátékos fémkorongja

     eltökéltségkorong

3 kegyességkártya

12 üresség terepkártya

16 felfedezéskártya

   tulajdonságjelző: merészség 8 ürességtotem

      5 kegyességkorong

12 szerzéskorong
(az egyszemélyes játékhoz)
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   Új térképek
A szigetvilág

Az elfeledetett szigetek

A jeges csúcsok

• Az alapjáték szabályai mind érvénye-
   sek.

• A tundrára nem lehet totemet lerakni.

• A szigeteket összekötő kapcsolatok 
   nem szakítják szét a településeket.

Egyszemélyes/kooperatív mód

• Mindig, amikor egy vagy több tundra-
   kártya lett kijátszva játékosakció során, le kell rakni a tundrára egy ürességro-
   mot.

• A tundrán lévő ürességromok mind szomszédosaknak számítanak egymással,
   így egyetlen településbe tömörülnek.

• Ha létrejön az Ürességnek egy legalább 8 rom alkotta települése, az Üresség
   azonmód meg is nyerte a játékot.

Egyedi előkészületek

• A játéktábla minden lila körére le kell
   rakni 1 ürességromot.

• E táblán nincsenek hegyek (blokkoló-
   korongok).

Speciális szabályok

• A kapcsolódásoknál lévő romok blok-
   kolják a kapcsolatokat - mindaddig, amíg a helyükre sátrak nem kerülnek. 
   Úgy cserélhettek ki romot saját sátrorra, hogy kijátszotok 2 olyan terepkártyát,
   amelyek megegyeznek színben (ikonban) a rom tereptípusával. Az általatok
   lecserélt romokat mind megtartjátok.

• A játék végén minden nálatok lévő romért 1 pontot kaptok.

• A szigeteket összekötő kapcsolatok nem szakítják szét a településeket.

Egyszemélyes/kooperatív mód

• Ilyenkor az előkészületek során nem kerülnek romok a lila körökre.

• Amikor akciója során az Üresség terjed (kivéve a fertőzést és a megrontást), az 
   új romot, ha az adott területen van rá lehetőség, lila körre kell lerakni. 

• A játék végén meg kell nézni, hogy a lila körökön több rom van-e, mint sátor;
   ha igen, úgy az Üresség nyerte meg a játékot.

• Az alapjáték szabályai mind érvénye-
   sek.

• Az 1-es és a 11-es kapcsolódási pont 
   ugyanazon két terület között van.

Egyszemélyes/kooperatív mód

• Az egyszemélyes/kooperítív játékmód
   szabályai szerint.
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A rejtett ösvények
Egyedi előkészületek

• Rakjatok le öt ürességtotemet a játék-
   tábla közepén lévő lila területre.

• E táblán nincsenek hegyek (blokkoló-
   korongok).

Speciális szabályok

• A soron lévő játékos egyik akcióját arra fordíthatja, hogy egy ürességtotemet
    átrakjon máshová - az alábbi áthelyezési szabályok szerint:

 1) Az Üresség területéről bármelyik másik területre átrakáshoz a célterület-
       nek megfelelő színű 2 kártyát kell kijátszanotok.

 2) Már nem az Üresség területén lévő ürességtotem átrakásához 1-1 kártyát
       kell kijátszanotok a kiindulási terület és a célterület színében.

Az áthelyezésnél be kell tartanotok a normál totemlerakási szabályokat. Ha a so-
ron lévő játékos áthelyez egy ürességtotemet, egy harmadik, megfelelő színű kár-
tya kijátszásával a helyére lerakhatja egy saját totemét.

Egyszemélyes/kooperatív mód

• Nem kerülnek le ürességtotemek az Üresség területére.

• Amikor fertőzésnél vagy megrontásnál az Ürességnek totemet kellene bárhová
   is leraknia, ehelyett az Üresség területére kerül az az ürességtotem.

• Egy akciótokkal átrakhattok egy ürességtotemet az Üresség területéről bármely
   más területre, és ehhez két olyan színű kártyát kell kijátszanotok, mint amilyen
   a célterület színe.

• Abban a pillanatban, hogy az Üresség területén öt ürességtotem lesz, a játék
    azonnal véget ér, az Üresség győzött.

A játékos kijátszik 2 zöld kártyát, és
egy ürességtotemet átrak az Üresség
területéről egy (zöld) erdőre.

A játékos kijátszik 1-1 zöld és kék
kártyát, és egy ürességtotemet átrak 
egy (zöld) erdőről egy (kék) jégsiva-
tagra.

     A hosszú út
• Az alapjáték szabályai mind érvénye-
   sek.

• A játék végén a lila úton a sátortöbb-
   ségért úgy járnak pontok, mintha az
   egy külön terület lenne.

Egyszemélyes/kooperatív mód

• Amikor akciója során az Üresség terjed, 
   az új romot, ha lehet, a lila útra kell lerakni.

• A játék végén meg kell nézni, hogy a lila úton több rom van-e, mint sátor; ha
   igen, úgy az Üresség nyerte meg a játékot.
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Az Üresség
Egyedi előkészületek

• Ezen a játéktáblán akár hatan is játsz-
   hattok.

• Rakjatok 1-1 vetélkedéskorongot a já-
   téktábla megfelelő fehér köreire.

• Az ürességkártyákat keverjétek be a
   terepkártyák paklijába.

• Az eltökéltségkorongot adjátok oda a kezdőjátékos jobb oldali szomszédjának.

• E táblán nincsenek hegyek (blokkolókorongok).

Speciális szabályok
• Vitatott területek: A vetélkedéskorongok két terület határán vannak. Körötök-
   ben kijátszhattok két, az egyik ilyen ilyen területével megegyező színű terep-
   kártyát azért, hogy a vetélkedéskorongot áttegyétek erre a területre, annak 
   üres részére (ahol nincs út és sátorhely). Ilyenkor a vetélkedéskorong átfordul
   sötét oldalával felfelé, és lekerül rá egy sátratok.

• Eltökéltségkorong: A játékos, akinél ott van az eltökéltségkorong, egy felfede-
   zetlen területre a megfelelő kártya felhasználásával lerakhat egy második bá- 
   but is. Ha a játékos felhasználta eltökéltségkorongját, azt át kell adnia jobb 
   oldali szomszédjának.

• E játéktáblával együtt nem használhatók a felfedezéskártyák.

Egyedi előkészületek

• Keverjétek meg a felfedezéskártyákat és csapjatok fel hármat a játéktábla mellé.

Seciális szabályok

• Aki először teljesíti egy felcsapott felfedezéskártya feladatát - ezek mindig a bal 
   alsó sarokban találhatók -, az maga elé veszi ezt a felfedezéskártyát, és nyomban 
   annyi pontot kap, amennyi a nagyobb szám e kártya jobb alsó sarkában. Amikor
   egy második játékos is teljesíti ennek a kártyának a feladatát, ő nyomban annyi 
   pontot kap, amennyi a kisebb szám e kártya jobb alsó sarkában, és utána e kár-
   tya kikerül a játékból - a többiek már nem kaphatnak pontokat e kártyáért.

• 1-5. kártya: Legyen legalább 4 sátrad összesen az adott típusú területe-
   ken.

• 6. kártya: Legyen legalább 1 sátrad mind az öt területtípuson.

• 7. kártya: 3 különböző területen is legyen éppen tiéd a sátortöbbség.

• 8-12. kártya: Legyen legalább 2 totemed összesen az adott típusú terü-
   leteken.

A kék játékos kijátszik két zöld terepkártyát, hogy a határról átcsúsztassa a 
(zöld) erdőre a vetélkedéskorongot, átforgatva azt, és lerakva rá egy sátrát.

Felfedezéskártyák
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Előkészületek: Válasszatok egyet a három kegyességkártya közül.

A játék végén az a játékos, akinek a legtöbb sátra van zsákutcákon, lerakhatja 
bármelyik területre a kegyességjelzőt. Holtversenynél a jelzőt nem rakjátok le.

Szorzó: Sátrakért járó pontok.

Ezt a kegyességkártyát csak az Ürességtáblával együtt használjátok!

Szorzó: Sátrakért járó pontok.

• 13. kártya: Legyen legalább 1 totemed mind az öt területtípuson.

• 14. kártya: 3 különböző területen is legyen éppen tiéd a totemtöbbség.

• 15. kártya: Legyen egy legalább 5 sátorból álló településed.

• 16. kártya: Legyen legalább 3 útkereszteződésen lévő sátrad (útkeresz-
    teződés az a sátorhely, amelyből három út indul ki).

1) A kártya sorszáma

2) A feladat

3) Az első jutalom

4) A második jutalom

Tulajdonságok
A játék végi pontozásnál a tulajdonságok megsokszorozzák a sátraékért vagy a to-
temekért járó pontokat, annak függvényényében, hány és milyen tulajdonsággal 
bír az éppen kiértékelendő terület.

Bizonyos célok teljesítése után rakhattok le tulajdonságjelző-
ket a játéktáblára, e jelzők saját lerakási szabályai szerint.

1 tulajdonság             x2

2 tulajdonság            x3

3 tulajdonság            x4

4 tulajdonság            x5

Merészség: Az első játékos, aki betelepül a játéktábla utolsó
még felfedezetlen területére, lerakhatja a merészségjelzőt oda,
akár közvetlen egy ottani másik tulajdonságjelző mellé is; ha 
nem akarja lerakni a merészségjelzőt, visszarakja a dobozba.

Kiértékelésnél: A merészségjelzőhöz legközelebbi tulajdon-
ságjelzőt figyelmen kívül hagyjátok a kiértékelésnél.

Kegyesség: E tulajdonságjelző háromféle variáns szerint is
használható.

1

2 3 4

Azt még a játék kezdete előtt döntsétek el, hány és mely tu-
lajdonsággal fűszerezitek meg az alapjátékot.

A játék végén az a játékos, akinek a legtöbb sátra van vetélkedéskorongokon,
lerakhatja a kegyességjelzőt bármelyik olyan vitatott területre, ahol van sátra.
Holtversenynél a jelzőt nem rakjátok le.
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Az előkészületek során a kegyességkorongokat rakjátok le színüknek (ikonjuk-
nak) megfelelő területek totemhelyeire. A játék végén a játékos, akinek mind az öt 
kegyességkorongos területen totemtöbbsége van, lerakhatja a kegyességjelzőt bár-
melyik kapcsolódási pontra. Holtversenynél a jelzőt nem rakjátok le.

Szorzó: Totemekért járó pontok.

Egyszemélyes játék

Egyedül bármelyik játéktáblán játszhatsz, kivéve az Ürességén.

Ne használd se a tulajdonságjelzőket, se a felfedezéskártyákat.

Példa a szorzós sátorkiértékelésre:

A vörös törzsnek van a (zöld) erdőn
sátortöbbsége, ezért 5 pont járna ne-
kik; a sárga törzsnek van a második
legtöbb sátra itt, ezért 3 pont járna
nekik.

Előtte alaposan olvasd el a normál játék szabályait!

1) A kiválasztott játéktáblát rakd ki az asztal közepére.

2) Vedd magadhoz egy játékosszín összes sátrát és totemjét.

3) Az ürességtotemeket, ürességromokat és szerzéskorongokat rakd a játéktábla
      mellé.

4) A pontozóbábut (itt: ürességbábut) rakd az 1-es kapcsolódási pontra.

5) Kevered egybe az összes terepkártyát - az ürességkártyák kivételével. A pakli
      tetejéről húzd fel a kezedbe a legfelső 3 lapot, utána pedig a pakli tetejéről
      csapj fel a pakli mellé 4 kártyát.

6) A húzópaklit válaszd szét 4 egyenlő méretű kis paklira. Minden kis pakliba 
      keverj bele 3 ürességkártyát. E négy kis paklit utána rakd egymásra: ez lesz 
      a tényleges húzópakli.

Elökészületek

1

6 5

52 3

3

4
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Megszerzett területek
Ha egy már felfedezett terület utolsó sátorhelyére is leraksz sátrat/romot, a terü-
letet azonnal ki kell értékelned.

A kiértékelést a sátrakkal/romokkal kezd. Az a törzs, akinek ott sátor/romtöbb-
sége van, kap egy virtuális totemet (ezt nem rakod le ténylegesen, de mindjárt
számolnod kell vele). A virtuális totem kiosztása után jön a totemek kiértékelése.

Az a törzs, akinek - a virtuális totemmel is számolva - totemtöbbsége van e terü-
leten, megszerzi a területet. Rakj le egy szerzéskorongot a területre: fehér oldalá-
val felfelé, ha te szerezted meg a területet, illetve lila oldalával felfelé, ha az Üres-
séggé lett a terület. Ezzel a terület lezártnak tekintendő.

Totemegyenlőségnél az Üresség szerzi meg a területet.

Minden holtversenyt az Üresség nyer meg, akkor is, ha egy területen nincsenek
is sátrak/romok vagy totemek.

A játék menete
1) A te akciód

2) Az Üresség akciója

3) A kezed feltöltése

4) A felcsapott kártyák feltöltése

A játék közben

Neked is, az Ürességnek is 1 totemje
van a (kék) jégsivatagban. Mivel tiéd 
a sátortöbbség, kapsz 1 virtuális tote-
met, így viszont tiéd a totemtöbbség,
és te szerzed meg ezt a jégsivatagot.

Neked 1 totemed, az Ürességnek 0 to-
temje van a (kék) jégsivatagban. Mivel
az Ürességé a romtöbbség, kap 1 virtu-
ális totemet, így viszont a totemtöbb-
ségnél holtverseny van, azt pedig min-
dig az Üresség nyeri meg: az Üresség
szerezte meg magának ezt a jégsivata-
got.

1) A te akciód
Ugyanúgy hajtasz végre akciót, mint az a normál játékban történik.

Ha a kezedben 3 ürességkártya van, nem hajtasz végre játékosakciót.

Az ürességkártyák nem használhatók dzsókerként.

1) Az Üresség akciója
Akciód után az Üresség nevében hajtasz végre egy második akciót, megint
csak a normál játékszabályok szerint.

Ehhez a még a kezedben lévő kártyák közül kell legalább egyet kijátszanod.

Ha a kezedben egyetlen kártya sincs, nem hajtasz végre Ürességakciót.

Ha az ürességakció során - szándékosan vagy kényszerből - legalább egy üresség-
kártyát kijátszol, a kijátszott ürességkártyákat képpel felfelé rakd le a húzópakli 
mellé felcsapott kártyák fölé egy külön sorba.
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3) A kezed feltöltése

4) A felcsapott kártyák feltöltése
A kezed feltöltése után pótolod az elvett felcsapott kártyákat, hogy megint 4 kár-
tya legyen felcsapva.

Ha legalább egy ürességkártyát kijátszottál az Üresség nevében, az Üresség vég-
rehajt egyetlen fertőzést; ha viszont legalább 4 ürességkártya van a felcsapott 
kártyák feletti sorban, az Üresség fertőzés helyett végrehajt egy megrontást.

Ha egy már felfedezett terület utolsó sátorhelyére is lekerül sátor/rom, az a terü-
let azonnal kiértékelődik. 

Kijátszol 2 ürességkártyát az Üresség
nevében, lerakva azokat a felcsapott
kártyák fölötti sorba. Az Üresség 
végrehajt egyetlen fertőzést.

Ha a feltöltés közben felcsapsz egy 
ürességkártyát, a feltöltés félbeszakad
és az Üresség végrehajt egy fertőzést.

Már 3 ürességkártya van a felcsapott
kártyák fölötti sorban. Most kijátszol
3 ürességkártyát, lerakva azokat is 
ide. Mivel legalább 4 ürességkártya
van itt, az Üresség megrontást hajt
végre.

Felhúzod 3 kártyára a kezed a normál játékszabályok szerint.

De ha már 3 ürességkártya van fel-
csapva, és felcsapsz egy negyediket, 
az Üresség megrontást is végrehajt.

Fertözés
Amikor az Üresség fertőzést hajt végre, az számít, hogy melyik kapcsolódási
pontra van éppen lerakva az ürességbábu.

Az ehhez a kapcsolódási ponthoz tartozó, még legalább egy üres sátorhellyel 
bíró területek mindegyike megfertőződik.

Minden ilyen területen az alábbiakat kell végrehajtanod:

• Le kell raknod egy ürességtotemet a normál játékszabályok szerint, ha ez le-
   hetséges.

• Ha viszont nem tudsz ürességtotemet lerakni, rakj le egy ürességromot, még-
   hozzá egy már lerakott romhoz legközelebb eső üres sátorhelyre (ha több ilyen 
   sátorhely is van, közülük te választod ki, melyikre rakod le a romot).

Az Üresség speciális akciói
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Az Üresség megront: végrehajt
egy fertőzést, és utána mindkét
terület kiértékelődik - akkor is,
ha még nincsenek teljesen fel-
fedezve.

A (sárga) tengerparton tiéd,
játékosé a totemtöbbség, így
azt a területet te szerzed meg.

A (kék) jégsivatagban viszont neked és az Ürességnek egyaránt 2 sátra
és 1 totemje van. Minthogy a holtversenyeket mindig az Üresség nyeri
meg, így ezt a területet ő szerzi meg magának.

1) Kijátszhatsz már teljesen felfedezett területhez tartozó kártyát csak azért,
      hogy elmaradjon az Üresség akciója.

2) Ha az Üresség települést hoz létre, a játék félbeszakad és az Üresség végre-
      hajt egy fertőzést azon a területen, ahol e település romjainak zöme talál-
      ható; döntetlennél te döntöd el, hová rakod le a romot. Ezen pluszakció
      után az ürességbábu nem mozog.

Megrontás
Az Üresség végrehajt egy fertőzést. Ám azelőtt, hogy az ürességbábut átraknád
az új kapcsolódási pontra, a fertőzés mindkét területét ki kell értékelni, és csak
ezt követően rakod át az ürességbábut az eggyel nagyobb számú kapcsolódási 
pontra.

A megrontást elindító, külön sorban lévő ürességkártyák közül egyet rakj
le a játéktábla mellé, a többit pedig keverd vissza a pakliba (a dobott la-
pokat hagyd békén). Előfordul, hogy a felcsapott ürességkártyák miatt kerül
sor megrontásra: a felcsapott kártyák feltöltésénél minden ürességkártya
felcsapása fertőzést okoz, a negyedik ürességkártya felcsapása pedig még
egy plusz megrontást is.

Mindkét terület megfertőzése után az ürességbábut át kell raknod az eggyel na-
gyobb számú kapcsolódási pontra; ha a pedig a legnagyobb számon volt az 
ürességbábu, visszakerül az 1-es kapcsolódási pontra. Ha az adott kapcsoló-
dási pont mindkét területe már ki lett értékelve, az ürességbábut át kell raknod
az eggyel nagyobb számú kapcsolódási pontra.

Ha egy már felfedezett terület utolsó sátorhelyére is lekerül ürességrom, az a 
terület azonnal kiértékelődik. 

További szabályok

Az Üresség fertőz. A (sárga) tenger-
partra az Üresség nem tud totemet
lerakni, mivel ott összesen csak 2 
totem lehet, így oda romot rak le. 
A (kék) jégsivatagon szintén 2 to-
tem lehet, de mert csak 1 van ott,
oda az Üresség lerakja egy totem-
jét.

A település pluszakciója után a
települést alkotó romokat fektesd
le, így jelölve, hogy e településért
már nem jár többé pluszakció.



11

A játék akkor ér véget, amikor ezek közül bármelyik teljesül:

• Az összes terület ki lett értékelve.

• Ha akár a te, akár az Üresség végrehajtana egy akciót, de nincsenek hozzá 
   meg a bábui. Ekkor a kiértékeletlen területeket még mind értékeld ki.

• A 3. megrontás után (azaz 3 ürességkártya van a játéktábla mellett). Ekkor
   a kiértékeletlen területeket még mind értékeld ki.

• Ha az Ürességnek létrejött egy legalább 10 romból álló települése - ez eset-
   ben az Üresség meg is nyerte a játékot.

Ha az Üresség megszerzett legalább 3 területet, megnyerte a játékot.

Ha könnyebb játékot szeretnél, növeld az Üresség által megszerzendő területek
számát; ha pedig nehezebb játékot szeretnél, csökkentsd ezt a számot.

A játék vége

E példában kijátszol 2 narancssárga 
kártyát (a 2 piros kártya 1 narancs-
sárgának számít), hogy a (narancs-
sárga) homoksivatagról 2 bábudat 
átrakd egy tetszőleges másik terület-
re. Mivel az ottani totemjeid fölött 
ürességtotem van, csak a sátraidat 
tudod mozgatni. Akciód után nincs
ürességakció, hiszen nincs a kezed-
ben egy kártya sem.

3) Amikor te hozol létre magadnak egy települést, ha akarsz, végrehajthatsz egy
      pluszakciót az egyik olyan területen, amelyen e településed elterül. E pluszak-
      ció a normál játékszabályok szerint történik, de nem játszol ki kártyát. Ha fel-
      használod a pluszakciódat, a település sátraid fektesd az oldalukra, így jelezve,
      hogy e településedért többé már nem kaphatsz pluszakciót.

4) Kijátszhatsz már teljesen felfedezett tereptípushoz tartozó kártyát azért, hogy
      egy sátradat vagy totemedet arról a területről átrakd egy tetszőleges másik te-
      rületre. Totemet azonban csak akkor mozgathatsz, ha nincs fölötte üresség-
      totem.

5) Ha az ürességbábu olyan kapcsolódási ponton van, amelynek mindkét terü-
      lete már ki lett értékelve, az ürességbábut rakd át az eggyel nagyobb számú
      kapcsolódási pontra.

Kétszemély kooperatív játék
Ezt az egyszemélyes játék szabályai szerint játsszátok, az alábbi eltérésekkel:

1) Mindketten vegyétek el magatoknak egy szín összes sátrát és totemjét.

2) Az ürességromokat, -totemeket és a szerzéskorongokat rakjátok a játéktábla 
      mellé.

3) Keverjéték meg a terepkártyák pakliját, de az ürességkártyákat ne keverjétek
      bele a pakliba. Mindketten húzzatok fel a kezetekbe a pakli tetejéről 3 kártyát,
      utána pedig csapjatok fel a pakli mellé 4 kártyát.

Elökészületek

      Ha már kiértékelt területről mozgatsz el bábut, attól még ez a terület nem 
      válik újra kiértékelhetővé, akkor sem, ha le lehet rakni rá mostantól megint
      sátrat vagy totemet.
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A felcsapott kártyák feltöltése után a másik játékos köre kezdődik.

A játék közben elég szabadon kommunikálhattok egymással, azonban azt nem
mondhatjátok el egymásnak, hogy pontosan milyen kártyák vannak nálatok.

Sátrakat és totemeket a normál játékszabályok szerint raktok le.

Viszont csak a kiértékeléseknél a két törzsetek sátrai és totemjei is mintegy 
egyetlen közös törzshöz tartoznak.

A játék akkor ér véget, amikor ezek közül bármelyik teljesül:

• Az összes terület ki lett értékelve.

• Ha akár a ti, akár az Üresség végrehajtana egy akciót, de nincsenek hozzá 
   meg a bábuk. Ekkor a kiértékeletlen területeket még mind értékeljétek ki.

• A 3. megrontás után (azaz 3 ürességkártya van a játéktábla mellett). Ekkor
   a kiértékeletlen területeket még mind értékeljétek ki.

• Ha az Ürességnek létrejött egy legalább 10 romból álló települése - ez eset-
   ben az Üresség meg is nyerte a játékot.

Ha az Üresség megszerzett legalább 1 területet, megnyerte a játékot.

Ha könnyebb játékot szeretnétek, növeljétek az Üresség által megszerzendő te-
rületek számát.

A vörös törzs lerakja egy sátrát a 
(zöld) erdő utolsó üres sátorhelyére;
az erdő így teljesen fel lett fedezve 
és ki kell értékelni. Mivel sátraitok
a kiértékelésnél közös törzshöz tar-
toznak, a ti törzseteknek 3 sátra van 
(2 vörös,  1 sárga), tehát sátortöbb-
ségetek van az Üresség 2 romjával 
szemben. Az így kapott virtuális 
totemmel 2 totemetek van az Üresség 
1 totemjével szemben - megszerzitek
a területet.

A játék közben

A játék vége

A játék menete
1) Játékosakció

2) Az Üresség akciója

3) A kéz feltöltése

4) A felcsapott kártyák feltöltése
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