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Podczas rozgrywki obowiązują normalne zasady z poniższymi 
zmianami:

PRZYGOTOWANIE GRYPRZYGOTOWANIE GRY
Karty punktacji są układane w formie trzech zakry-1. 
tych talii:

4 karty punktacji z numerem „1” są tasowane• 
i tworzą pierwszą talię,

8 kart punktacji z numerem „2” jest tasowanych,• 
a następnie dzielonych na dwa stosy po 4 karty 
każdy tworząc w ten sposób drugą oraz trzecią 
talię,

4 karty punktacji z numerem „3” są odkładane do • 
pudełka.

Klucz pierwszego gracza nie jest wykorzystywany2. 
w trakcie rozgrywki.

Pierwszy gracz może zostać wyłoniony w dowolny 3. 
sposób.

PRZEBIEG GRYPRZEBIEG GRY

1.   Wyłożenie kart krajobrazu

Podczas rozgrywki dla 2 osób z talii krajobrazu wykłada 
się 5 kart.
Karty są układane w taki sposób, aby w jednym rzędzie 
znajdowały się 2 karty, a w drugim 3.

W rzędzie z 2 kartami krajobrazu należy umieścić
1 monetę wziętą z puli.

4.   Budowa straganów

Gracz, który wziął 2 karty oraz monetę rozpoczyna.

Uwaga: Za zbudowanie straganu na pustyni gracze nie 
otrzymują nagród.

5.   Podliczanie punktów

Stragany na pustyni są liczone normalnie podczas podli-
czania punktów jak i w odniesieniu do kart premii.

Specjalne podliczenie punktów

Po podliczeniu punktów za 4, 8 oraz 12 kartę następuje 
specjalne podliczenie punktów (następuje ono po tym 
jak jedna z talii kart się wyczerpie).

Każdy gracz odkrywa swoją kartę premii i otrzymuje za 
nią odpowiednią liczbę kontraktów handlowych.

Gracze następnie sumują wartości swoich kontraktów 
handlowych.

Gracz z wyższym wynikiem otrzymuje:

1 punkt zwycięstwa, podczas pierwszego specjalnego • 
podliczania punktów.

2 punkty zwycięstwa, podczas drugiego specjalnego • 
podliczania punktów.

3 punkty zwycięstwa, podczas trzeciego specjalnego • 
podliczania punktów 

Kontrakty handlowe są odkładane do puli, a karty premii 
za które gracze otrzymali punkty są usuwane z gry.

6.   Zmiana pierwszego gracza

Pierwszym graczem podczas kolejnej rundy jest gracz, 
który wykonywał swoją turę jako ostatni podczas po-
przedniej rundy.

KONIEC GRYKONIEC GRY

Gdy jeden z graczy zdobędzie co najmniej 3 punkty 
zwycięstwa zostaje zwycięzcą, a rozgrywka dobiega 
końca.

Wielka susza
wariant dla 2 graczy


