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AKCE
První tah patří hráči s
. Hráč ve svém tahu posune jednoho ze svých turistů ve směru cesty na některou z neobsazených lokací trasy a vykoná její akci. Pokud si přeje navštívit
obsazenou lokaci, musí otočit svůj žeton táboráku.

ČUTORY

Čutoru hráč naplní tak, že získanou v tomto tahu nepřidá do své zásoby, ale položí ji
. Poté provede akci této čutory. V jednom tahu je možné naplnit i více čutor,
na danou
je k tomu však vždy nutné použít získanou v aktuálním tahu.
TÁHNI KARTU ČUTORY

TVÁ ČUTORA

FOTOAPARÁT A FOCENÍ

Jakmile hráč vstoupí na lokaci s
, odevzdá libovolné dva žetony a získá za ně fotografii. Každá fotografie znamená 1 VÍTĚZNÝ BOD. Poté, co si hráč pořídil snímek,
získává ještě fotoaparát. Fotoaparát umožňuje hráči pořizovat fotografie za cenu pouze
jednoho žetonu namísto dvou.
HRÁČ S
OKAMŽITÝ EFEKT
CENA

TRVALÁ VÝHODA

SI MŮŽE POŘÍDIT FOTOGRAFII NA KONCI OBDOBÍ

KOUPĚ VYBAVENÍ

Hráč si vybere jednu z trojice karet vybavení v nabídce a odevzdá množství
odpovídající její ceně. Každé vybavení poskytuje hráči výhodu, která platí po celý zbytek hry.
Některé karty navíc obsahují OKAMŽITÝ EFEKT, který se spouští jednorázově
hned při koupi karty.

REZERVACE PARKU

Hráč si vybere jednu z trojice karet parků v nabídce nebo svrchní kartu z balíčku parků.
Zvolenou kartu si položí naležato před sebe (lícem nahoru). Zarezervované parky může
hráč navštívit v některém dalším tahu při akci „návštěva parku“. Hráč, jenž tuto akci
v cíli trasy
provede jako první, zároveň získává
.

NÁVŠTĚVA PARKU

Hráč si vybere jednu z trojice karet parků v nabídce na hrací desce nebo jeden ze svých
zarezervovaných parků a odevzdá příslušné žetony. Poté si kartu vezme a položí si ji
nastojato před sebe. Body za navštívené parky se budou započítávat na konci hry.

LOKACE
Získáváš žeton lesa.
Získáváš žeton hory.

SYMBOL LOKACE

Karty mohou odkazovat na určitou lokaci
pomocí symbolu dané lokace a symbolu trasy.

Získáváš 2 žetony slunce.
Získáváš 2 žetony vody.
Táhni si čutoru NEBO

odevzdej 2 žetony, pořiď snímek a vezmi si fotoaparát.

Získáváš žeton slunce a vody (POUZE PŘI HŘE 4 A VÍCE HRÁČŮ) .
SYMBOL LIBOVOLNÉHO ŽETONU

Odevzdej 1 libovolný žeton
a vezmi si žeton zvířete.

Hnědý čtvereček symbolizuje možnost
použít libovolný žeton.

x 2 Odevzdej 1 žeton a vezmi si 1 libovolný žeton (mimo zvířete). Toto můžeš provést ještě jednou.

Zarezervuj si nebo navštiv park NEBO

kup kartu vybavení.

Odevzdej žeton vody a zkopíruj akci z jiné lokace obsazené turistou.
HRÁČ MŮŽE NA KONCI SVÉHO TAHU VLASTNIT NANEJVÝŠ 12 ŽETONŮ

TÁBORÁKY

Jakmile jeden z hráčových tu,
ristů dojde do cíle trasy
zažehne daný hráč znovu svůj
táborák.

ZVÍŘATA

!

C ÍL T RASY

POSLEDNÍ TURISTA NA TRASE

Pokud na trase zůstává již jen jeden turista,
musí jej jeho hráč přesunout do cíle trasy.

Zvířata představují žolík. Hráč je může použít namísto libovolného jiného
žetonu při návštěvách parků, pořizování fotografií, nákupu vybavení
a návštěvě řeky. Zvířata není možné použít k naplnění čutory nebo jako
x2 .
součást akce lokace/čutory

