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1934-ben járunk, expedíciótok éppen lezuhant egy titokzatos szigeten. A legendák szerint számos nagy
és ősi civilizáció virágzott itt egykor, különös kincseket hagyva maguk után – és ki tudja, honnan, de
mindegyikőtök zsebében lapulnak ezekhez vezető térképdarabkák. Minthogy a sziget meglehetősen
nagy és veszélyekkel teli, inkább együtt utaztok, együtt béreltek a bennszülöttektől hátasokat – és bár
egy csoportban utaztok, mind a saját céljaitokat követitek, arra törekedve, hogy a legtöbb kinccsel
hagyjátok el Isla Doradát.

10 éves kortól √ 3-6 játékos részére √ játékidő 60-90 perc

szabályfüzet
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Tartozékok
•

39 aranyérme (1-esek és 5-ösök, összesen 63
arany értékben) 1

•

2 tengerjelző 2

•

játéktábla

•

totem

•

az expedíció bábuja 3

•

Óriásláb bábuja

•

Leviatán bábuja 5

•

16 felfedezéskorong (14 bézs és 2 piros)

•

112 célkártya
•
•
•
•

22

4
6

2

2

4

3

4

18 csillagos kincskártya 6
54 közönséges kincskártya 1
18 átokkártya 2
22 sorskártya
3

•

112 kalandkártya 4

•

6 referencialap

Elokészületek
•

A játéktáblát rakjátok ki az asztal közepére. 2

•

A 16 felfedezéskorongot rakjátok a játéktábla felső részére, a számozott helyekre; a 3
piros korongok a 4-es és a 9-es helyekre kerüljenek. 4

•

Az expedíció bábuját rakjátok az alaptáborhoz (ahol a lezuhant léghajó van).
5

•

Mindannyian vegyetek el 10-10 aranyat. Jól
osszátok be a pénzeteket, mert a későbbiekben már nem kaptok újabb aranyakat!

•

A totemet adjátok a legfiatalabb játékosnak. 6

5

A célkártyák elokészítése
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•

Válogassátok szét a célkártyákat (csillagos
kincskártyák, közönséges kincskártyák, átokkártyák és sorskártyák), és mind a négy paklit keverjétek meg.

•

A közönséges kincskártyák pakliját képpel lefelé rakjátok le a játéktábla mellé: ez lesz a
kincspakli. 1

6

1

2
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•
5

1
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Osszatok ki mindenkinek három csillagos
kincskártyát, két sorskártyát és egy átokkártyát.
•

Átokkártyátokat vegyétek a kezetekbe, ne
mutassátok meg a többieknek.

•

Két sorskártyátok közül egyet tartsatok
meg, a másikat dobjátok el anélkül, hogy a
többieknek megmutatnátok azt.

•

Három csillagos kincskártyátok közül kettőt tartsatok meg, a harmadikat dobjátok el anélkül, hogy a többieknek megmutatnátok azt.

•

A megmaradt és az eldobott csillagos kincskártyákat rakjátok vissza a dobozba anélkül,
hogy megnéznétek azokat.

•

A megmaradt átokkártyák pakliját képpel lefelé készítsétek a játéktábla mellé. 2

•

Az eldobott sorskártyákat rakjátok a sorspakli aljára, majd a paklit képpel lefelé készítsétek a játéktábla mellé. 3

A kalandkártyák elokészítése

3

Jól keverjétek meg a kalandkártyákat, majd mindenkinek osszatok ki hatot.
ot. Ezután a kalandpaklit képpel lefelé készítsétek a játéktábla mellé. 4
A kalandpakli legfelső négy lapját csapjátok fel,
egy sort alkotva belőlük a pakli mellett. 5

5

Kivétel:
Ha bármelyikőtök olyan kalandkártyát kap,
amelyiknek a jobb felső sarkában egy villám található, azt dobja el és húzzon helyette egy
újat. Ezt addig ismételjétek, amíg van a kezetekben
villámos kalandkártya. Ugyanígy a felcsapott négy
kalandkártya között sem lehet villámos lap. Az eldobott kalandkártyákat keverjétek vissza a pakliba.

A játék elkezdodik

3

3
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4

5

Ezzel bele is kezdhettek az első fordulóba. A játék
legalább 16 fordulóból áll majd. Az mindig nyilvános, hogy kinek mennyi aranya és hány lapja van.
A kezetekben lévő cél- és kalandkártyákat azonban ne mutassátok meg egymásnak.
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A forduló

-

Repülés
Aki kizárólag zeppelin- és/vagy sárkánykártyákkal licitál, a sziget bármelyik helyszínét
célpontjául jelölheti. 0-s licittel nem lehet repülést választani. Aki repülést licitál, bejelenti
célpontját, a bábut pedig az aktuális táborhelyen hagyja (nem mozgatja ösvény elejére).

-

Folyami közlekedés
A folyókon csak folyásirányban lehet haladni,
viszont nem kell megállni az első helyszínnél, a
lehetséges helyszínek bármelyike megnevezhető célként: így például Bulo-Mapóból egy mozgással el lehet jutni folyón Mana-Hatuba, Balabatungból Aminadangba, vagy Etintaklopból
az alaptáborba. Mindenképp meg kell állni legkésőbb akkor,
amikor a folyó a tóba
vagy a tengerbe ér.

1) Licitálás
Kalandkártyáitokkal licitáltok, hogy eldöntsétek,
merre haladjon az expedíció. A tevékkel a sivatag
ösvényeit, a gonogókkal a dzsungel útjait javasolhatjátok és így tovább.

44

•

Amelyikőtöknél ott van a totem:
• lerakja az expedíció bábuját azon
út elejéhez, amelyen haladni szeretne, és
• megmondja, hová szeretne eljutni
és hogy mennyivel licitál (ez lehet
0 is).

•

Ezután az óramutató járása szerint haladva vagy felüllicitáljátok, vagy passzoltok. Ha
felüllicitálásnál egy másik utat javasoltok, az
expedíció bábuját át kell raknotok azon ösvény elejéhez.

•

A licitálás akkor fejeződik be, amikor az utolsó licitet mind elpasszoljátok.

•

Ha valaki legalább 4-et licitál, kijátszhat egy ovetost, hogy a licitálás azonnal befejeződjön. Csak
az játszhat ki ovetost, aki licitál,
és csak ha licitje legalább 4-es.

•

Akin épp a sor van a licitálásban,
kijátszhat egy dzsudzsut egy játékostársára, aki a továbbiakban
nem vehet részt az adott a licitálásban.

Megjegyzendő:
• Aki passzolt, az később ettől még licitálhat is.
• Felüllicitálásnál nem kötelező másik utat választani.
• Aki már licitált, újabb licitjénél választhat másik utat is.
• Licitálás közben nem kell megmutatnotok kalandkártyáitokat, de csak annyit licitálhattok,
amennyivel ténylegesen rendelkeztek.
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A licitálás győztese megkapja a totemet, ő
lesz az új vezető. Ezután kalandkártyái eldobásával ki kell ﬁzetnie licitjét.
jakkártyák
A jakok biztosan járják a hegyek
ösvényeit, azokon ilyen kártyákkal
kell fizetni.

tevekártyák
Csak a kitartó tevék képesek járni
a sivatag útjait, ott ilyen kártyákkal kell fizetni.

gonogókártyák
A hatalmas gonogók képesek utat
törni maguknak a dzsungelekben,
ott ilyen kártyákkal kell fizetni.
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kajakkártyák
Kajakkal lehet vízen (folyón, tavon,
tengeren) mozogni. A kajakkártyák
értéke 2, azaz egy 4-es licit, vízen utazásnál, két kajakkártyával
megfizethető. A folyókon csak a
nyilak irányában lehet mozogni.
Folyón utazva nem kötelező az
első helyszínnél megállni; azonban legkésőbb akkor meg kell állni, amikor a folyó a tengerbe vagy
a tóba torkollik.
sárkány- és zeppelinkártyák
Sárkány- és zeppelinkártyákkal fizetve bármelyik helyszínre el lehet repülni. Ezenfelül dzsókerként
másfajta kalandkártyákhoz is hozzácsaphatók (akár vízi úthoz is!).
A sárkánykártyák értéke 2, de
1-1 aranyba kerül kijátszani őket;
a zeppelinkártya értéke 5, de 3
aranyba kerül kijátszani.
Ha például valaki 6-ot licitál egy
tengeri utazásra, ezt kiﬁzetheti két
kajak-, egy sárkánykártya és 1
arany eldobásával.
sámánok
Sámán bármennyi ugyanolyan állatkártyával (jak,
teve, gonogó) kijátszható, hogy másféle állattá változtassa őket. A sámán nem
hat a kajak-, sárkány- és zeppelinkártyákra.
Ha például valaki 4-et licitál egy
hegyi ösvényre, ﬁ zethet egy jak,
három gonogó-, valamint egy sámánkártya kijátszásával (jakká változtatva a gonogókat).
Megjegyzendő:
A licit győztesének kell a teljes licitet megﬁzetnie;
nem szállhatnak be azok, akik ugyanerre az útra
licitáltak. Egyébként sosem adhattok át egymásnak kártyákat.

A repülést és a folyón történő mozgást leszámítva az expedíció az első alkalmas táborhelyen mindig megáll.
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2) Mozgás
Az expedíció bábuját tegyétek át az
új táborhelyez, és rakjátok oda a
soron következő felfedezéskorongot (balról jobbra haladva)
annak jelzésére, hogy már jártatok ott. Ha már ezt megelőzőleg
is volt azon a helyen egy vagy több
felfedezéskorong, azok tetejére rakjátok az újat.
Kivétel: ha az alaptáborba tértek vissza, oda ne
rakjatok felfedezéskorongot; ez egyben azt is jelenti, hogy egy fordulóval hosszabb lesz a játék.
Megjegyzendő:
A Mar Maldita sorskártyánál számít, hogy hányszor utaztatok a tengeren, ezért az első két tengeri utazásnál rakjatok fel arra az útra egy tengerjelzőt.
Sangaia
Mozgás közben bármelyikőtök kijátszhat sangaiát. Ekkor nem álltok meg a kiszemelt táborhelyen,
hanem az expedíció vezetőjének
iránymutatásával továbbhaladtok egy másik, de ugyanolyan
ösvényen. (E szempontból a vízi
utak mind ugyanolyan típusúak).
Ha nem lehetséges így továbbmenni, nem játszhattok ki ilyen kártyát. A táborhelyre, ahol ilyesformán nem álltok meg, ne rakjatok felfedezéskorongot.
Amennyiben repültök, a vezetőnek új célpontot
kell kijelölnie, ami bármelyik, az eredeti célponttal szomszédos helyszín lehet.
Ha például éppen folyón utaztok Vanu-Tabuból
Aminadangba, de egyikőtök kijátszik egy sangaiakártyát, tovább kell hajóznotok a tengeren vagy
Hora-Penáig, vagy Teltoqlutig, vezetőtök döntése
szerint. Aminadangra ekkor nem raktok felfedezéskorongot; a korong az új táborhelyre, tehát
Hora-Penára vagy Teltoqlutra kerül.

5

3) Átoktól sújtva
Ha valamelyikőtöknél van arra a
helyszínre vonatkozó átokkártya,
ahová épp megérkeztetek, azt
ekkor ki kell raknia maga elé, képpel felfelé.
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4) Kincsre találás

6) Kártyahúzás

Ha valamelyikőtöknél van arra a
helyszínre vonatkozó kincskártya,
ahová épp megérkeztetek, azt ekkor kirakja maga elé képpel felfelé
olyasképp, hogy mind jól lássátok.
Ha több ilyen kincskártyával rendelkezik, mindet kijátszhatja.

Az expedíció vezetőjével kezdve és az óramutató járása szerint haladva sorban mind húzzatok
egy kalandkártyát. Mindenki a kártyája felhúzása
után vásárolhat még egy (és csakis egy) kártyahúzást 1 aranyért.

bónusz (+3)
Ha valamelyikőtök kijátszik egy
kincskártyát, azzal együtt kijátszhat egy bónuszkártyát is, ha a két
kártyán ugyanolyan kincs látható.
Kijátszott bónuszkártyáitokat is
képpel felfelé rakjátok le magatok elé.

66

bongó
Bármelyikőtök eldobhat egy bongót, hogy kijátsszon a kezéből egy olyan kincskártyát, amely
egy szomszédos helyszínhez tartozik (szomszédos az a helyszín, amely
az aktuális táborhellyel egyetlen
szárazföldi, tavi vagy folyami úttal
van összeköttetésben – a tengeri
úttal összekötött helyszínek nem
szomszédosak).

5) Telegram érkezése
Ha az aktuális táborhelyre piros felfedezéskorongot raktatok (erre a 4. és a 9. fordulóban
kerül sor), új híreket kaptok a szigeten elrejtett
kincsekről.
•

A 4. fordulóban mind húztok két kártyát a
kincspakliból: egyet megtartotok, a másikat
eldobjátok.

•

A 9. fordulóban mind húztok három kártyát
a kincspakliból: kettőt megtartotok, a harmadikat eldobjátok.

Az eldobott kártyákat keverjétek meg, majd rakjátok vissza a kincspakli aljára.
Megjegyzendő:
Ha bármelyikőtök olyan kincskártyát kap, amely
helyszínén már járt expedíciótok – vagy éppen ott
tartózkodik –, nem játszhatja ki azt a kártyát, csak
akkor, amikor újra ott vertek majd tábort.
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Amikor kalandkártyát húztok, vagy a pakli tetejéről húztok, vagy a négy felcsapott lap egyikét
veszitek el. Ha felcsapott kártyát vesztek el,
azonnal csapjatok fel helyette egyet a pakli tetejéről.
A villámos kártyák különlegesek, ezeket
nem veszitek a kezetekbe. Ha valamelyikőtök ilyet húz vagy vesz el a felcsapottak
közül, azonnal el is dobja azt, végrehajtva
a kártya hatását.
Makákó
Kijátszója kijelöli egy játékostársát,
és annak kezéből elhúz egy kalandkártyát, kezébe véve azt.
Óriásláb
Aki először játszik ki ilyen kártyát, az
lerakja Óriásláb bábuját az egyik szárazföldi ösvényre (dzsungelre, hegyre,
sivatagra). Amíg Óriásláb ott álldogál, azt az utat nem használhatjátok. Ha valamelyikőtök kijátszik egy
ilyen kártyát, és Óriásláb már a játéktáblán van, át kell helyeznie Óriáslábat.
A bábu bármelyik szárazföldi ösvényre áthelyezhető, nem kötelező szomszédos utat választani.
Leviatán
Ugyanazok a szabályok vonatkoznak
rá, mint Óriáslábra, annyi különbséggel, hogy csak vízi utat tud használhatatlanná tenni. (Áthelyezésnél
is bármelyik vízi útra áthelyezhető,
nem csupán szomszédosra.)
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Antik
Kijátszója húz két lapot a kincspakliból; az egyiket megtartja, a másikat visszarakja a kincspakli aljára.

Istwa
Kijátszója húz egy lapot a sorspakliból; utána vagy ezt rakja vissza a
sorspakli aljára, vagy pedig az addig nála lévő sorskártyát.

Megjegyzendő:
Ha bármelyikőtök olyan átokkártyát húz, amely
helyszínén már járt expedíciótok – vagy éppen ott
tartózkodik –, csak akkor kell majd kijátszania azt
a kártyát, amikor újra ott vertek tábort.
Ha kifogy a kalandpakli, a dobott lapokat megkeverve alkossatok új paklit.
Miután mind sorra kerültetek, mindegyikőtöknek, akinek tíznél több kalandkártya van a kezében, ki kell választania és el kell dobnia annyit,
hogy tíz maradjon a kezében. Ezután új forduló
kezdődik.

Marabu
Kijátszója kijelöli egy játékostársát,
és annak kezéből elhúz egy kincskártyát (a már az asztalon lévő
kincskártya nem vehető el), a kezébe véve azt.

A játék vége

Diawas
Kijátszója megkeveri a kalandpaklit, belekever ve a felcsapott és az
eldobott kalandkártyákat, valamint ezt a diawaskártyát is. Ezután először felcsap négy kártyát
a pakli tetejéről, majd vagy elvesz
közülük egyet, vagy a pakliból húz egy
kalandkártyát.

•
•

Miután felraktátok az utolsó felfedezéskorongot
is a játéktáblára, a játék az adott forduló végén
befejeződik.
Ekkor felfeditek sorskártyáitokat és összesítitek pontjaitokat:

•
•

minden megmaradt arany 1 pontot ér;
minden megtalált kincsért (képpel felfelé
kirakott kincs- és bónuszkártyák) pontok
jártnak;
pontokat kaphattok sorskártyátokért;
végül mínuszpontok járnak kijátszott átokkártyáitokért.
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Az győz, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.

Panda
Kijátszója kijelöl két játékost (az
egyik lehet ő maga is), akik mindketten kiválasztanak és eldobnak
a kezükben lévő kalandkártyák közül hármat.

Szombat báró
Kijátszója kijelöl két játékost, akik
mindketten húznak egy-egy átokkártyát.
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Példaforduló (az 1. fordulóra)
Licitálás
Az expedíció az alaptáborban tartózkodik.
• Tamás a legﬁatalabb játékos, ő kezdi a licitet. 0-t ajánl, és a Kilitipingbe vezető ösvény elejéhez rakja
az expedíció bábuját.
• Zsolt 1-et licitál, és átrakja a Qualtops felé vezető ösvény elejére az expedíció bábuját.
• Máté passzol.
• Kriszti passzol.
• Tamás kettőt licitál, és visszarakja az expedíció bábuját a Kilitipingbe vezető ösvényhez.
• Zsolt passzol.
• Máté passzol.
• Kriszti négyet licitál, azzal, hogy Mana-Hatuba menne, és a bábut a tó szélére rakja, Manu-Hatu felé.
• A többiek mind passzolnak.

Fizetés és mozgás

88

Kriszti eldob egy kajakkártyát (ennek értéke 2), egy sárkánykártyát (értéke 2), valamint 1 aranyat, és az expedíció bábuját átrakja Mana-Hatura. A bábu alá lerakja az első felfedezéskorongot, valamint elveszi Tamástól a totemet.

Átkok és kincsek
Senkinél nincsen Mata-Hatus átokkártya, viszont Krisztinél van egy itteni kincskártya, így azt
képpel felfelé kirakja maga elé.

Kártyahúzás
Először Kriszti, majd sorban a többiek húznak egy-egy kalandkártyát (vagy a felcsapottak közül vesznek el egyet). Mindenkinek megvan arra a lehetősége, hogy
1 aranyat beadva húzzon még egy kalandkártyát.
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Játékváltozat kooperatív licittel
Ha már elsajátítottátok a játékot, használhatjátok ezt a licitvariánst.

1) Licitálás
A kalandkártyáitokkal licitáltok, hogy eldöntsétek, merre haladjon az
expedíció.
Amelyikőtöknél ott van a totem:
•

lerakja az expedíció bábuját azon út elejéhez, amelyen haladni szeretne, és

•

megmondja, hová szeretne eljutni és hogy mennyivel licitál (ez lehet 0 is).

Ezután az óramutató járása szerint haladva vagy passzoltok, vagy csatlakoztok egy korábbi licithez, esetleg új utat javasolva új licitet indítotok.
•

Aki csatlakozik egy korábbi licithez, kijelenti, mennyivel támogatja azt, és hogy így a
licitnek mennyi az összege. Egy licithez többen is csatlakozhattok.

•

Aki új utat javasol, legalább 1-et kell licitálnia, és nem kell felüllicitálnia az addigi liciteket – hátha a többiek majd kisegítik.

•

Aki csatlakozott egy licithez vagy akinek csatlakoztak a licitjéhez, az a továbbiakban nem adhatja fel azt egy másik licitért.
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Az expedíció bábuját mindig a legmagasabb licit útjához rakjátok.
A licitálás akkor fejeződik be, amikor az utolsó licitet mind elpasszoljátok.
Az új célpont az lesz, amelyiké a legmagasabb licit.
•

Ha valaki legalább 4-et licitál, vagy csatlakozása után egy licit legalább 4-es lesz, kijátszhat egy
ovetost, hogy a licitálás azonnal befejeződjön. Csak az játszhat ki ovetost, aki épp licitál, és csak
ha (saját vagy közös) licitje legalább 4.

•

Akire épp sor kerül a licitálásban, kijátszhat egy dzsudzsut valamelyik játékostársára, aki a
továbbiakban nem vehet részt abban a licitálásban. Ha a célpont már tagja egy „licitszövetségnek”, felajánlása továbbra is érvényes, de azt már nem növelheti.

Megjegyzendő:
• Aki passzolt, az később ettől még licitálhat is.
•

Aki már licitált, újabb licitjénél választhat másik utat is – de csak akkor, ha egyedül van.

•

Licitálás közben nem kell megmutatnotok kalandkártyáitokat, de csak annyit licitálhattok, amenynyivel ténylegesen rendelkeztek.
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Repülés
Aki kizárólag zeppelin- és/vagy sárkánykártyákkal licitál, a sziget bármelyik helyszínét célpontjául
jelölheti. 0-s licittel nem lehet repülést választani.
Folyami közlekedés
A folyókon csak folyásirányban lehet haladni, viszont nem kell megállni az első helyszínnél, a lehetséges helyszínek bármelyike megnevezhető célként: így például Bulo-Mapóból egy mozgással el lehet
jutni folyón Mana-Hatuba, Balabatungból Aminadangba, vagy Etintaklopból az alaptáborba. Mindenképp meg kell állni legkésőbb akkor, amikor a folyó a tóba vagy a tengerbe ér.
Ha valamelyikőtök bejelenti, hogy Bulo-Mapóból Wahi-Wahába akar eljutni, vagy pedig Qualtopsból
az alaptáborba, meg kell mondania, hogy folyón vagy a dzsungelen át akar odajutni, mivel ennek függvényében csatlakozhatnak a többiek ( kajakokkal vagy gonogókkal).

Új vezeto
A licitálás győztese megkapja a totemet, majd kalandkártyái eldobásával ki kell fizetnie a licitjét.
Ha egy „licitszövetség” győzött, a résztvevőknek mind ki kell fizetniük saját részlicitjüket. Aki a legtöbbet fizeti, az lesz az új vezető; egyenlőség esetén az lesz a vezető, aki az ebben érintettek közül
előbb csatlakozott a „licitszövetséghez”.
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Közremuködok

A játékot Bruno Faidutti tervezte,
Alan R. Moon, Andrea Angiolino és Piergiorgio Paglia ötleteinek felhasználásával.

A Funforge csapata

Művészeti vezető: Xavier Gueniﬀey Durin
A táblakép alkotója: Georges Bouchelaghem
Grafikai tervező: Funforge Studio
Szerkesztő: Eric Martin
Kiadói és termékmenedzser: Philippe Nouhra

A Fantasy Flight Games csapata
Gyártásvezető: Steven Kimball
Termékmenedzser: Gabe Laulunen
Vezető tervező (FFG): Corey Konieczka
Vezető termékmenedzser (FFG): Michael Hurley
Kiadó: Christian T. Petersen

Bruno Faidutti (www.faidutti.com) szeretne köszönetet mondani:
a párizsi tesztelőknek (különösen Philippe Nouhrának, Cyrill és Maud
Daujeannak, Hervé Marlynak és Adrian Martinot-nak), illetve az aix-i
és avignoni tesztelőknek (elsősorban Marc Laumonnier-nek, Pierônak,
Stéphane Pantinnek és Jef Gontier-nek).
Andrea Angiolino szeretne köszönetet mondani:
mindazoknak, akik nélkül nem sikerült volna kiadni az Ulyssest, különösen Alex Randolphnak, valamint Roman Peleknek és a többeknek, akik a
fejlesztésben segítettek; végül Bruno Faiduttinak, aki új életet lehelt
a játékba egy messzi, kincses szigeten.
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A Funforge szeretne köszönetet mondani:
Brunónak, Alannak, Andreának és Piergiorgiónak e csodálatos játékért, Xavier-nek és Georges-nak tehetségükért
és az inspirációért, Claude Amardeilnek támogatásáért, és mind a játéktesztelőknek, főként Elodie Sallares-nek,
Jean-Marie Davidnek, Anna-Sophie Baillonnak és Alexandre Chivot-nak, valamint a Ludopathic résztvevőinek.
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Felelős kiadó: Terenyei Róbert
Hungarian edition © Delta Vision, 2011
Minden jog fenntartva
© 2010 Fantasy Flight Publishing, Inc., minden jog fenntartva. Kiadásra engedélyezve a Funforge (Franciaország) által. Úgy a termék egésze, mint bármelyik
része csak az arra vonatkozó különleges engedélyek birtokában állítható elő,
illetve sokszorosítható. Az Isla Dorada a Funforge (Franciaország) védjegye; a
Fantasy Flight Games, a Fantasy Flight Supply és az FFG logó a Fantasy Flight
Publishing Inc. védjegyei. A védjegyek minden joga tulajdonosaikat illeti. A Fantasy Flight Games székhelye: 1975 West County Road B2, Suite 1, Roseville,
Minnesota, 55113, USA, telefonos elérhetősége: 651-639-1905. Kérjük,
őrizze meg ezeket az információkat későbbi hivatkozás céljából! A játék apró
tartozékai miatt háromévesnél (36 hónaposnál) fi atalabb gyermekek számára
veszélyt jelenthet, ezért nem ajánlott! A tényleges tartozékok különbözhetnek
az ábrákon láthatóaktól. Made in China.

Isla_Dorada_Rules_HUN_corr.indd 11

TM

FANTASY
FLIGHT
GAMES

1975 West Cty Rd. B2
Roseville, MN 55113
U.S.A.
www.FantasyFlightGames.com

16 Boulevard Saint-Germain
75005, Paris
FRANCE
www.funforge.fr

1092 Budapest, ferenc körút 40.
www.deltavision.hu

2011.03.25. 11:41:03

