
PÉNTEK

A kiegészítő területkártyákat külön megkeverjük és az alap területkártyák mellé
tesszük lefordítva. A Déltenger területkártyákat 10 db, egyenként 7 kártyát tar-
talmazó oszlopba szétosztjuk, és az oszlopokat egymás után rakjuk le, egy sort
alkotva. A megmaradt 2 kártya alkotja a 11. oszlopot.

A játék elemei
-1 fa bábu: „Péntek”
-6 területlap különböző szimbólu-
mokkal és eltérő hátlappal

A játék előkészítése
A Carcassonne-Déltenger szabá-
lyai érvényesek. 

A játék menete
Az aktív játékosnak mindig a legelső oszlopból kell lapot húznia, hogy az
oszlopok sorban, egymás után fogyjanak el. Ha elfogy egy oszlop, azt jelenti,
hogy eltelt egy hét.
Ekkor megjelenik Péntek és felfedezi szigetét, amely minden játékosnak
speciális bónuszokat biztosít.
Az aktív játékos, ha elfogyott egy oszlop, akkor először egy kiegészítő kártyát
húz, és csak utána kezdi el rendes körét. A kiegészítő kártyát külön lehelyezi
és rárakja Pénteket. Ebből lesz Péntek kis szigete, amelyet nagyjából a fenti
kép szerint kell kirakni.
Miután lerakta a szigetrészt, húz egy alap területlapot a következő oszlopból,
és végigjátssza a normál körét.
Ez minden 7-es oszlop elfogyásakor ismétlődik, míg Péntek teljes szigete kész
nem lesz. 
Fontos: A szigetrészek sorrendje nem számít a lehelyezéskor, nem baj, ha
időlegesen nem illeszkednek; mindig lehelyezzük mind a 6 lapot, és a végén
kiadják a teljes szigetet.

Péntek felfedezte szigetét, innentől kezdve a játékosok laphúzás helyett
Pénteket teszik át a kis sziget egy másik mezőjére. Mindig az a bónusz hasz-
nálható, amelyiken Péntek áll.



A 4. oszlop utolsó kártyája is lerakásra került.
A következő játékos először lerak egy kiegé-
szítő kártyát, és ráállítja Pénteket. A következő
héten (amíg az 5. oszlop 7 kártyája tart)
mindenki, aki kagylót szerez, eggyel többet kap.

Péntek szigetének speciális bónuszai

+1 kagyló +1 banán +1 hal
Mindig, ha egy játékos értékeléskor egy
vagy több árut kap, még egyet kap.

1 áruval olcsóbb a szállítás
A hajók berakodásánál eggyel kevesebb árut kell beadni, mint
amennyit a hajó eredetileg kér. A játékos választja ki, hogy
melyiket nem adja be.

Kereskedelem
Minden játékos a saját körében, mielőtt letenné a kártyáját,
kereskedhet a többiekkel. Megkérdezheti játékostársait, hogy
akarnak -e az áruikkal cserélni. Ez nem kötelező, mindenki
szabadon dönthet a csere mellett. Csak árukkal lehet kereskedni.
Az aktív játékos több emberrel is cserélhet, de a többiek csak vele
cserélhetnek. 

Szigetlakó lehelyezése ÉS visszavétele
Az aktív játékos először lerak egy szigetlakót az éppen
lehelyezett kártyára, majd visszavesz a játéktérről egy má-
sikat. Az akciót ebben a sorrendben kell végrehajtani.
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