
Egyszemélyes játékvariáns

   Az ürességvariáns

Az egyszemélyes variáns az egyszemélyes játék szabályaival
zajlik, az alábbi eltérésekkel:

Előkészületek
0) A felfedezéskártyák közül rakd félre az alábbiakat:
      6, 7, 13, 14, 16; a maradékot pedig keverd meg.

Ezt az egyszemélyes játéknál leírt szabályok szerint játszd,
de az Üresség játéktáblán, és az alábbi eltérésekkel:

Előkészületek
1) A húzópaklit képpel felfelé rakd le, és a tetejéről csak
      három kártyat rakj ki, ne négyet.

Speciális szabályok
Eltökéltségkorong: A játékos, akinél ott van az eltökélt-
ségkorong, egy felfedezetlen területre a megfelelő kártya 
felhasználásával lerakhat egy második bábut is, vagy pedig
a kezében lévő kártyák közül egyet dzsókerként használhat.
Ha a játékos felhasználta eltökéltségkorongját, azt át kell
adnia jobb oldali szomszédjának.

6) A terepkártyák pakliját válaszd szét 4 egyenlő méretű
      kis paklira. Minden kis pakliba keverj bele 3 üresség-
      kártyát és a paklijuk tetejéről 2 felfedezéskártyát. E
      négy kis paklit utána rakd egymásra: ez lesz a pakli.

A játék közben
Amikor feljön a pakliból az első felfedezéskártya, azt
rakd ki magad elé, létrehozva így a felfedezéssort.
A kirakott felfedezéskártya határozza meg a teljesítendő
feladatodat. Amikor sikerül teljesítened e képpel felfelé
lévő felfedezéskártya feladatát, utána az összes kártyát
dobd el a felfedezéssorból.

Felfedezéskártya felfedése
Amikor felhúzol vagy felcsapsz egy felfedezéskártyát, az
alábbiak szerint járj el:
1) Ha már van a sorban képpel felfelé lévő, teljesítendő
     feladatkártya, az új kártyát képpel lefelé rakd le a felfe-
     dezéssor bal szélére.

2) Ha üres a felfedezéssor, az új kártyát képpel felfelé rakd
      le, létrehozva így a felfedezéssort. Ennek a kártyának a
      feladatát kell teljesítened.

Fontos: Ha az új feladatkártya feladata már teljesítve is
van, vagy ha a területe, területei már ki vannak értékelve,
a kártyát azonmód képpel lefelé rakd le a feldedezéssorba.

Ha új felfedezéskártyát fedsz fel, de a felfedezéssorban 
már három felfedezéskártya van, az alábbiak szerint kell
eljárnod:
1) Ha a feladatsorban van legalább egy kártya képpel fel-
     felé, dobd el a feladatsor mindhárom kártyáját, utána 
     pedig az Üresség végrehajt egy fertőzést.

2) Ha a feladatsorban csak képpel lefelé lévő kártyák van-
      nak, dobd el a feladatsor mindhárom kártyáját - de az
      Üresség nem hajt végre utána fertőzést.

Ezután az új felfedezéskártya lerakásával alkosd újra a fel-
fedezéssort - az előző hasábban, a felfedezéskártyák felfe-
désénél olvasható szabályok szerint.


