JÁTÉKSZABÁLY
A K2 a világ második legmagasabb hegycsúcsa (a Mount Everest után). Magassága 8611 méter. Az egyik legnehezebben
megmászható 8000esnek számít – télen még senkinek sem sikerült meghódítania.
A csapatodat beborítja a hatalmas hegy árnyéka és készek vagytok nekivágni a nem mindennapi kalandnak, hogy
megmásszátok a K2t. Tudod jól mi vár rátok – a szeszélyes időjárás, vékonyka ösvények, és az oxigénhiány lesznek halálos
ellenségeitek ebben a veszélyes expedícióban. Minden lépést nagyon meg kell tervezni, csak a jó időben mászni és emellett
még versenyezni is kell a többi csapattal.

BEVEZETÉS ÉS A JÁTÉK CÉLJA
A K2 társasjáték 15, 8 éves vagy annál idősebb játékos részére készült. Egy parti kb. 60 percig tart.
A játékban mindenki egy két fős hegymászó csapatot irányít, akiknek a többi csapattal versenyezve kell megküzdeniük a csúcs
meghódításának elsőségéért, illetve hogy túléljék a 18 napos expediciót. Fontos, hogy a csúcsra felvezető utak közül a legjobbat
válasszák a csapatok, blokkolják a többieket, a sátraikat a lehető legjobb helyeken állítsák fel és figyeljenek az időjárásra, amely
megnehezítheti a csúcsra feljutást.
A játékosok a csapataikat kártyák segítségével léptetik előre a játéktáblán, amelyeket a játék fordulóiban játszanak ki. Minél
magasabbra mászik a hegymászó, annál több győzelmi pontot kap a játék végén  azonban a hegy magasabb részein oda kell
figyelni az akklimatizációra. Ha ez az érték 1 alá esik, akkor a kimerült hegymászó az életét veszti és az őt irányító játékos nem
kap ezért a hegymászóért pontot. (ford. megj: 1 pont jár a meghalt hegymászó után is)

A DOBOZ TARTALMA
Egy kétoldalú játéktábla
könnyebb oldal

(egy könnyebb és egy nehezebb oldallal)
nehezebb oldal

12 időjárás lapka – 6 téli és 6 nyári
nyár

tél

1 időjárás jelző

1 kezdő játékos jelző

20 hegymászó bábu – minden színből 4 ( két különböző alakúból 22)
10 sátor; minden színből összesen 2 db

10 akklimatizáció jelző; minden színből 2
5 játékos tábla (minden színből 1)

5 életmentő lap
minden játékosnak 1

mozgás lap

90 kártyalap – minden színből 18
mászás lap
akklimatizációs lap

20 kockázat zseton (4 db 0ás,
11 db 1es és 5 db 2es értékű)

ELŐKÉSZÜLETEK
Az első játék előtt a keretekből ki kell szedni a jelzőket, zsetonokat. A tábla két oldala a K2re vezető utak közül egy könnyebbet
illetve egy nehezebbet reprezentál. A játékosok döntik el, melyikkel szeretnének játszani, majd a választott oldallal felfelé a táblát
az asztal közepére kell tenni (1). Az első játék alkalmával a könnyebb pályát javasoljuk.

Mindenki választ egy színt majd elveszi a színhez tartozó elemeket:
• 4 hegymászót, 2 sátrat és 2 akklimatizációs szintet jelző korongot
• a játékostáblát
• a 18 kártyát
• egy életmentő lapot (csak a családi változatban van rá szükség)
Mindenki a 4 bábujából két csoportot csinál úgy, hogy mindkét csoportban két különböző
alakú bábu legyen. Ezután az egyik csoportot a start helyre teszi (2) , a másik csoportot
pedig a pontozósáv legalacsonyabb mezőjére(3). Az akklimatizáció jelzőket mindenki a saját
tábláján az 1es mezőkre teszi.(4)
Az időjárás lapkák közül külön kell választani a nyári illetve télieket. A játékosok dönthetnek
arról, melyik évszakban szeretnének játszani, a másik készletet vissza kell tenni a dobozba.
A nyári illetve téli időjárás lapkákat tetszőlegesen lehet kombinálni a játéktábla nehezebb
illetve könnyebb oldalával.

Az első játék során a nyári időjárás lapkák használatát javasoljuk.
Az időjárás lapkákat meg kell keverni, és kettőt közülük képpel felfelé, egymás mellé a tábla fölé kell tenni, ezáltal hat hely (nap)
lesz látható (5). A többi lapkát képpel felfelé a második (jobb oldali) lapka alá kell felkupacolni . Az időjárás jelző fekete henger
az első nap helyére kerül (az első (bal oldali) időjárás lapkán balról az első helyre) (6).
A kockázat zsetonokat meg kell keverni, majd közülük 3at kiválasztani és felfordítani (7).
Mindenki megkeveri a saját lapjait (kivéve az életmentő kártyát) és hatot oszt magának. majd a kezébe veszi őket (8).A partit
az a játékos kezdi, aki utoljára volt hegyekben. Elveszi a kezdő játékos jelzőt (9) és indulhat a játék.

A JÁTÉK MENETE
A parti 18 fordulóból áll (azaz egy 18 napos expedícióról van szó). Minden forduló több fázisra osztható, mindegyiket egymás
után kell végrehajtani. A 3. fázist kivéve mindegyik fázist a játékosok egyszerre hajtják végre.

1. Kártyák kiválasztása
2. Kockázat zseton
3. Akció fázis
4. Akklimatizáció
5. Forduló vége

1. KÁRTYÁK KIVÁLASZTÁSA
Mindenki kiválaszt 3 lapot a kezében lévő 6ból, és leteszi maga elé képpel lefelé. Mikor mindenki kiválasztotta a lapokat, a játé
kosok egyszerre felfordítják azokat.

2. KOCKÁZAT ZSETON
A játékosok összeadják a mozgáspontjaikat a kijátszott 3 lapjukon (a zöld körben lévő számokat). A mászás lapokon
(amelyeken különböző érték van felfelé és lefelé) csak a felfelé irányhoz tartozó értéket kell számolni. Az akklimatizációs
lapokon látható számokat itt nem kell figyelembe venni. Akinek a legtöbb mozgáspontja van, annak választania kell egyet a 3
felfordított kockázat zseton közül, majd azt a kijátszott lapjai mellé teszi. A későbbiek folyamán  a 3.fázisban – ez a kockázat
zseton az adott játékos cselekedeteire lesz hatással.
Ha több játékosnak lesz a legtöbb mozgáspont összege, akkor senkinek nem kell zsetont felvennie.

Példa: Huba kijátszott 3 lapja közül kettôn 11 mozgáspont van, míg a a 3. lapja egy mászás kártya (1 fel és 3 le értékkel).
Hedvig 3 lapja között két mozgás kártya van, az egyik 1, a másik 3 értékű; a harmadik lapja egy 1 értékű akklimatizációs
kártya. Keve kijátszik egy 2es mozgás lapot és két akklimatizációs kártyát, az egyik 2, a másik 1 értékű. Összesítve
Hedvignek 4, Hubának 3 és Kevének 2 mozgáspontja van, így Hedvignek el kell vennie az egyik felfordított kockázat zsetont.

Ezután egy újabb kockázat zsetont kell húzni a tartalékból és a megmaradt kettő mellé kell felfordítva letenni.

3. AKCIÓK
Ebben a fázisban a játékosok egymás után lépnek, kezdve azzal a játékossal, akinél a kezdő játékos jelző van, majd ezután
következnek a többiek órajárásának megfelelő irányban egymás után. Mindenki annyi akciót hajthat végre egyszerre,
amennyinek a végrehajtásához elég kártyája van. Az a játékos, akinél kockázat zseton van figyelembe kell vennie a zseton
birtoklása miatti büntetést.
A játékosok a következő akciókat hatjthatják végre a hegymászó bábuikkal:
MÁSZÁS/ERESZKEDÉS
A játékos a bábuival fel vagy le léphet a mozgás kártyákon található mozgáspontok erejéig.
Mozgás során csak a szomszédos helyek között lehet mászni (amelyeket kötél köt össze a táblán). Minden mezőre csak

meghatározott összegű mozgásponttal lehet lépni, ezt a mezőn a sárga körben látható érték mutatja. Ha a mezőn nincs ilyen
sárga kör, akkor 1 mozgáspontba kerül a mászás az adott helyre.

Ahhoz, hogy a játékos lépjen a bábujaival, meg kell mondania melyik hegymászójával fog lépni és hogy milyen kártyákat fog
ehhez felhasználni. A felhasználható mozgáspontok összege annyi lesz, amennyi a kijelölt lapokon látható mozgáspontok
összege (a kártyákon a zöld körben lévő számok).
A mászás kártyák két értéket mutatnak, a felfelé mutató nyíl melletti érték mászásra, míg a lefelé mutató nyíl melletti érték
ereszkedésre érvényes. A mozgás kártyákon lévő érték nem függ a mozgás irányától (azaz ugyannyit ér mászás és ereszkedés
közben is). Mozgás közben lehet irányt is váltani, például először felfelé, majd lefelé haladni.
Az egy kártyán látható mozgáspont összeget nem lehet megosztani a két hegymászó között. Nem kötelező az összes mozgás
pontot elhasználni, megengedett az egy helyben maradás is.

Példa: Huba kijátszik két mozgás lapot – mindegyik 1 értékű – és egy mászás kártyát (1 fel és 3 le értékkel.) Felhasználva őket
az egyik hegymászóját egy olyan szomszédos mezőre teszi, amelyre 2 mozgásponttal lehet lépni. A másik bábujával a mászás
kártya 3 pontját használva lejjebb ereszkedik egy 2, majd egy 1 pontot érő helyre.(lásd a lenti képeket)

Figyelem!
Egy adott mezőn csak annyi hegymászó bábu lehet, amennyi a táblán jelezve van, A játékosok száma mellett látható az, hogy
maximum hány bábu lehet egy mezőn az adott magassági zónában. 7000 méter felett 5 játékos esetén egy további piros figura
is fel van tüntetve: egy 5 fős parti előtt a játékosok döntik el, hogy a megadott magassági zónában 3 vagy csak 2 hegymászó
lehet egyszerre.

Példa: egy 3 fős partiban 7000 és 8000 méter között, minden mezőn legfeljebb 2
hegymászó lehet (lásd a bal oldali képet).

A hegymászó, ha rendelkezik a szükséges mozgásponttal, átmehet olyan mezőn,
ahol már a megengedett számú bábu tartózkodik, feltéve hogy nem áll meg az adott
mezőn, hanem tovább lép.

GYŐZELMI PONTOK
Minden alkalommal, amikor egy hegymászó sikeresen feljebb jut addigi magassági rekordjánál (azaz olyan mezőre lép amelyen
a kis zászlócskában több pont van, mint ahol a bábuja áll a pontozó sávon), akkor a pontozó sávon lévő bábuja a megfelelő
győzelmi pontot adó rubrikába lép. Ha egy hegymászó lejjebb ereszkedik, a pontjelzője nem kerül lejjebb, marad az addig
elért maximumon.

Az a játékos, akinek a hegymászója először ér fel a csúcsra, a pontozósáv legfelső rubrikájának legtetejére teszi az adott
hegymászóhoz tartozó bábut – a csúcsra később felérők sorrendben a már ott lévő bábuk alá kerülnek.

AKKLIMATIZÁCIÓS SZINT NÖVELÉSE
A játékos növelheti hegymászói akklimatizációs szintjét a forduló elején kijátszott kártyáknak megfelelő értékben. Az egy lapon
található akklimatizációs pontok összegét nem lehet szétosztani a két mászó között, de egy alpinista akár több kártyán lévő
pontokat is megkaphat. Ezután az adott mászónak a jelzője a megfelelő számú hellyel előrébb kerül a játékos tábláján a
megfelelő sávon.

SÁTOR FELÁLLÍTÁSA
A hegymászó felállíthatja sátrát azon a mezőn ahol éppen áll, és ez annyi mozgáspontba kerül, amennyi az adott mezőre
lépéshez szükséges (azaz a sárga körben látható szám). Mászás lapok esetében csak a felfelé haladáshoz tartozó mozgáspont
használható fel a sátor felverésére, a lefelé ereszkedéshez tartozó pontok nem. Minden hegymászó csak egy sátrat állíthat fel a
játék során – mindkét bábunak megvan a saját sátra. A már letett sátrat nem lehet mozgatni, a sátor ott marad a mezőn a játék
végéig. Ha a játékosnak van elég mozgáspontja, akkor akár egy forduló alatt azt is megteheti, hogy a hegymászóval belép egy
mezőre majd felállítja a sátrát is. Egy mezőn több sátor is állhat.
Példa Keve kijátszik egy 2es mozgás lapot és két akklimatizációs kártyát, az egyik 2, a másik 1 értékű. Mivel a hegymászója
teljesen kimerült a 6500 méteres magasságban, Keve arra használja fel a két utóbbi kártyát, hogy az alpinistájának az
akklimatizációs szintjét növelje 3 ponttal. Ezután a másik hegymászójával arra a mezőre lép, ahol a kimerült alpinistája áll (1
mozgáspont) , majd még arra is marad mozgáspontja, hogy a sátrát felállítsa (1 mozgáspont), így mindkét hegymászójának lesz
fedél a feje felett (lásd a lenti ábrát)

KOCKÁZAT ZSETON
Ha a játékosnak van kockázat zsetonja, akkor azt figyelembe kell vennie a következőképpen:
Ha a zseton értéke 0 , akkor nem történik semmi.
Ha a zseton értéke 1, a játékosnak egyet le kell vonnia az akklimatizációs vagy a mozgáspontjaiból. Ezt a következőképpen
teheti meg:
• vagy 1et levon az egyik kijátszott lapon látható mozgáspontokból
• vagy 1et levon az egyik kijátszott lapon látható akklimatizációs pontokból
• vagy 1gyel csökkenti valamelyik hegymászójának akklimatizációs szintjét (a tábláján). Csak olyan hegymászónak lehet az
akklimatizációs szintjét csökkenteni, amelyikkel a játékos az adott fordulóban cselekedni fog, azaz a kijátszott lapjai közül
legalább egyik az adott alpinistához tartozik.
A mászás lapok esetében a játékosnak el kell döntenie, hogy a hegymászója azt fel vagy le mozgásnál fogja használni és a
kiválasztott értékből kell levonni az 1et. Az a bábu, amelyik az adott forulóban nem mozog és nem kap akklimatizációs
pontokat sem, arra nem vonatkozhat a kockázat zseton általi büntetés sem.
Ha a zseton értéke 2, akkor a fentieknek megfelelően 2 pontot kell elvenni valahonnan. A játékos a két pontot szétoszthatja a
mozgás és akklimatizációs pontjai között illetve a két hegymászója között is. A büntetést csak azokra a hegymászókra lehet
alkalmazni, akik az adott fordulóban lépni fognak és/vagy akklimatizációs pontokat kapnak.
Példa Hedvig kijátszik 2 mozgás lapot az egyik 1es, a másik 3as, és 1 akklimatizációs kártyát 1 értékkel. Neki van a legtöbb
mozgáspontja, így neki kell elvennie az egyik felfordított kockázat zsetont, és pechére mindhárom felfordított zseton 2es értékű,
így kényszeredetten választ közülük egyet.
Az 1 értékű mozgás és az akklimatizációs lap segítségével az egyik hegymászóját olyan helyre lépteti, ahova 1
mozgásponttal mászhat, majd 1gyel növeli az akklimatizációs szintjét. A kockázat zseton miatti 2 büntetőpont közül 1gyel
csökkenti a hegymászó akklimatizációs szintjét. A második büntetőpontot pedig a 3as mozgás kártya értékéből vonja le, így a
második hegymászójával egy 2 pontos, szomszédos mezőre lép (lásd a lenti ábrát).

AZ IDŐJÁRÁS
Minden időjárás lapka az elkövetkező 3 napra vonatkozó időjáráselőrejelzést mutatja. Minden előrejelzés információt ad arról,
hogy melyik magassági zónákra lesz hatással és milyen módosító tényezőt kell majd figyelembe venni azoknak a
hegymászóknak az esetében, akik a megjelölt magassági zóná(k)ban tartózkodnak.
Az időjárás jelző fekete henger mutatja, hogy az adott forulóban milyen időjárási feltételek vannak érvényben.
A piros kör annyit jelent, hogy a megjelölt magassági zóná(k)ban tartózkodó hegymászók esetében annyi pontot kell
majd levonni az akklimatizációs szintjükből a 4. fázis során, amennyit a piros körön belül látható szám jelez.

Ez azt jelenti hogy az adott zónában minden 1 mozgási ponttal többe kerül. Figyelem! Ez a sátor felállításra is
vonatkozik!

Ez azt jelenti, hogy mindkét fentebbi hatás érvényben van a megjelölt pont értékekkel.

Nincs az időjárás miatt módosítás.

Az időjárás lapkán látható
hogy a lapka hatása melyik
magassági zóná(k)ra vonat
kozik. A kör alakü tárcsa min
den része egy magassági
zónához
kapcsolódik.
A
mellékelt ábrán lévő esetben,
a felhők, illetve az 1 pontos
akklimatizációs mínusz két
zónára van hatással: a
70008000 méter közötti és a
8000 méter feletti részekre

4. A HEGYMÁSZÓK AKKLIMATIZÁCIÓS SZINTJÉNEK VIZSGÁLATA
Miután mindenki végrehajtotta az akcióit, meg kell nézni a hegymászók akklimatizációs szintjeit. Minden hegymászót
egyesével kell megvizsgálni, és mindegyik alpinista esetében a megfelelő pontokat hozzá kell adni vagy le kell vonni az
adott hegymászó akklimatizációs szintjéből. Ezt a játékos a saját tábláján található jelzőkkel lelépi.

•

•
•

Ha a hegymászó egy olyan mezőn áll, ami kedvez (kék kör) az akklimatizációnak, akkor annyi szinttel nő az adott
hegymászó akklimatizációs értéke, amennyi a kék körben látható. Ha piros kör van a mezőn, akkor a szint nem nő
hanem csökken a piros körben feltüntetett értékkel.
Ha a mezőn van sátor, és az ugyanolyan színű, mint a hegymászó (nem szükséges, hogy a sátor pontosan az adott
hegymászóé legyen, lehet a másiké is), akkor a hegymászó akklimatizációs szintje 1gyel növekszik.
Ha az időjárás hatással van arra a zónára, ahol a hegymászó éppen tartózkodik, akkor az alpinista akklimatizációs
szintje annyival csökken, amennyi az időjárás lapkán látható.

A fázis végén ellenőrizni kell, hogy a hegymászók akklimatizációs szintje nagyobbe mint 6. Ha igen akkor vissza kell tenni az
adott jelzőt 6ra.
Ha valamelyik hegymászónak az akklimatizációs szintje 1nél kevesebb, a hegymászó meghal, győzelmi pontja 1re csökken
és a hegymászó bábut le kell venni a tábláról.(ford.megj: Gondolom a pontjelző sávon lévő bábu az 1es értéken marad és csak
a másikat kell levenni)

Példa : Huba egyik hegymászójának az akklimatizációs szintje 3. 7000 méteres magasságban egy olyan mezőn áll, amely nem
kedvez az akklimatizációnak (a mezőn lévő piros körben 1 van). Ráadásul az időjárás is elég rossz: 2es látható az időjárás
lapkán az adott napon. Szerencsére a hegymászónak sátor van a feje felett (+1); így összesen 2 akklimatizációs pontot veszít. A
következő fordulóban Hubának valahogyan segítenie kell ezt a hegymászóját, különban nem fogja megérni a másnapot.

Családi változat
Ha a játékosok úgy döntenek, hogy családi változatot játsszák, akkor egy alpinista halálakor a játékos
felhasználhatja az életmentő kártyáját, hogy megmentse a hegymászóját, és a bábut valamelyik 6000
méter alatti mezőbe teheti. Az adott hegymászó pontjelző sávon lévő bábuja 4 hellyel lejjebb kerül.
Az életmentő lap csak egyszer használható a játék folyamán, használat után vissza kell tenni a
dobozba.

Egy jótanács: Nem szabad elfelejteni, hogy az alpinistáknak nemcsak a csúcsot kell elérniük, hanem túl is kell élniük az
expedíciót – ugyanis az a hegymászó, aki meghalt, csak 1 győzelmi pontot ér. A csúcs elérés után érdemes
visszaereszkedni egy olyan mezőre, ahol a hegymászó menedéket talál a rossz időjárás elől és az akklimatizáció sem
okoz gondot.

FORDULÓ VÉGE
A kezdő játékos bal oldali szomszédja kapja meg a kezdő játékos jelzőt. ő fogja először végrehajtani az akcióit a következő
fordulóban a 3. fázis során.
Az időjárás lapkán lévő fekete jelzőt a következő üres helyre kell tenni. Ha a jelző a második (jobb oldali) lapka első mezőjére
kerül, akkor a lapkát balra kell tenni, az ott lévőt le kell venni, ahogy a lenti képen látható.

Ha a jelző az utolsó időjárás lapkára ér (azaz nincs több időjárás lapka) akkor már csak 3 nap (forduló) van hátra a partiból.
Az időjárás jelző mozgatása után mindenki 3 lapot húz a saját húzópkalijából, hogy ismét 6 legyen a kezében. Ha nem lehet
húzni, mert már nincs több lap, akkor a játékosok a következő kört a kezükben maradt 3 lappal kezdik. Új húzópaklit csak
akkor kell csinálni a korábbi fordulók során felhasznált lapokból, ha már nem lehet húzni és a játékosok kezében sincs lap. Ha
erre kerül a sor, akkor a keverés után mindenki a kezébe vesz újra 6 lapot.
Végül egy új forduló kezdôdik az 1 fázissal, azaz a kártyák kiválasztásával.

JÁTÉK VÉGE
A játék a 18.napon ér véget – mikor minden időjárás lapka elfogyott. Az nyerte a játékot, akinek a két hegymászója által
szerzett győzelmi pontok összege a legnagyobb. Ha többen is az első helyen végeztek, akkor az lesz a győztes aki előbb ért
fel a csúcsra (ezt ugye a pontozó sáv legfelső rubrikájában a bábuk sorrendje jelzi).

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK
A K2t egyedül is lehet játszani. A játékszabályok a korábban ismertetettek, a következô változtatásokkal. Az egy mezőn
maximálisan tartozkódó hegymászók száma ugyanannyi, mint a 2 személyes játékban. A játékos mindig elvesz kockázat
zsetont, függetlenül attól milyen lapokat játszott ki. Ha valamelyik hegymászója meghal, a játék azonnal véget ér és a játékos
annyi győzelmi ponttal fejezi be a játékot, amennyit az életben maradt hegymászója szerzett, +1et kap a szerencsétlenül járt
alpinistáért. Az elért pontszámot a lenti táblázattal összehasonlítva lehet megállapítani, hogy a játékos milyen szintet ért el.
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Mászási útvonalak

A maximum egy mezőn lévő bábuk
számát mutató táblázat

Magassági zóna jelzők

Pontjelző sáv

Alaptábor – start

Egy mező a mászási útvonalon

Akklimatizáció módosító
A mezőbe lépéshez szükséges mozgáspontok száma
A mezőhöz tartozó győzelmi pont szintje
A mezőket összekötő kötél

FORDULÓ ÖSSZEFOGLALÓ
1 KÁRTYÁK KIVÁLASZTÁSA
a. mindenki kiválaszt a kezébôl 3 lapot és képpel lefelé maga elé teszi
b. A játékosok egyszerre felfordítják a letett lapokat

2. KOCKÁZAT ZSETON
a. A legtöbb mozgásponttal rendelkező játékos elvesz egyet a felfordított kockázat
zsetonok közül. Egyenlőség esetén senki nem vesz zsetont.
b. Új zseton kerül felcsapásra ha szükséges.

3. AKCIÓK
a A játékosok a kijátszott lapjaik segítségével mozgatják a hegymászó bábuikat.
b Sátort annyi mozgáspontért lehet felállítani, amennyi mozgáspontba kerül az adott
mezôbe lépés (a mezôben a sárga körben látható száma, illetve 1)
c A játékosok növelhetik a hegymászóik akklimatizációs szintjét a kijátszott kártyák
felhasználásával.
d A kockázat zseton általi büntetést az azt birtokló játékosnak figyelembe kell vennie
e Minden hegymászó új magassági rekordja esetén a pontjelző sávon lévő bábuja előre
lép a megfelelő rubrikába.
f Nem szabad elfelejteni, hogy az időjárásnak kihatása lehet a mozgásra is (csak téli
időjárás esetén).

4. AKKLIMATIZÁCIÓ SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE
a. Hozzá kell adni vagy le kell vonni a hegymászóktól annak a mezőnek az
akklimatizáció módosító pontjait, amelyen a hegymászó bábu áll
b A sátor +1 akklimatizációt jelent
c Az időjárás általi akklimatizációs mínuszt is figyelembe kell venni.
d Ha valamelyik hegymászó akklimatizációs szintje nagyobb 6nál, akkor 6ra kell
csökkenteni.
e Ha az akklimatizációs szint 1nél kevesebb, a hegymászó meghal.

5. A FORDULÓ VÉGE
a A kezdő játékos jelző eggyel balrább kerül.
b Az időjárás jelző a következő helyre kerül.
c 3 kártyát kell húzni, hogy ismét 6 legyen a játékosok kezében.

