
A lapkavásárlási fázis monstantól mindig így zajlik (ezt látjátok a dolmen jobb “lábán”):

• Az első vásárlási körben mind 
megvehetitek egy ellenfeletek egy te-
rületlapkáját (l. az alapjátéknál).

• Az első vásárlási kör végén az alapjáték szabályai szerint megkapjátok az előttetek ma-
radt területlapkákat, befizetve az azokhoz rendelt aranyaitokat a bankba.

• Az ezt követő második vásárlási körben mind sorra kerültök megint, kezdve a kez-
dőjátékossal. Mind csak egyszer kerültök sorra. Aki épp soron van, az megvehet egy
druidalapkát a dolmentábláról VAGY pedig vehet egy területlapkát a zsákból.

Egyik vásárlási körben sem kötelező vásárolnotok. Az is vásárolhat egy lapkát a második 
vásárlási körben, aki az első vásárlási körben elpasszolta a lehetőségét.

A lapkavásárlási fázis

A forduló vége
 

 

Druidalapka vásárlása a dolmentábláról

• az adott druidalapkán (annak bal felső sarkában) látható ár (ez 0-8 arany lehet), valamint 
• a dolmentábla adott mezőjén (felül) látható további ár (ez 0-4 arany lehet). 

Aki már aktiválta a két vásárlás bónuszát, az az ott leírt mó-
don még egy területlapkát vásárolhat egy ellenfelétől - ez
még mindig az első vásárlási kör részének számít.

A dolmentábla mezőinek felső részén látható nyilak semmilyen kapcsolatban nincsenek a druidalap-
kák árával.

Területlapka vásárlása a zsákból

Druidalapka vásárlása helyett befizethettek a bankba 5 aranyat, hogy húzzatok 2
területlapkát a zsákból (ennek emlékeztetőjét látjátok a dolmen bal “lábán”). Ha
így tesztek, nézzétek meg a két területlapkát: az egyiket tartsátok meg, a másikat
szórjátok vissza a zsákba. (Druidalapkát csak a dolmentábláról vásárolhattok, a
képpel lefelé lévők közül nem.)

  

Kötáblás druidalapkák

A játék végén jelölj ki klánte-
rületeden egy tekercset, és azt 
még egyszer értékeld ki. Nem 
számít, hogy befejezett terüle-
ten van-e: ha igen, akkor sem 
duplázódik meg az értéke. Ha 

két ilyen kőtáblád van, kétszer választasz te-
kercset - akár ugyanazt kétszer. (Így akár 
négyszer is megkaphatod egy tekercs jutal-
mát: kétszer a kőtáblák miatt, kétszer pedig 
“normál módon”, ha befejezett területen van.)

Amikor rád kerül a sor az első vá-
sárlási körben, azonnal megvá-
sárolhatod az általad felajánlott
egyik területlapkát, befizetve a
megajánlott árát a bankba. Ezu-
tán a szokott módon megvehetsz

egy ellenfeledtől egy területlapkát. Ha két ilyen
kőtáblád is van, a hatásuk összeadódik: amikor
rád kerül a sor, normál vásárlásod előtt mind a
két általad felajánlott területlapkát megvásárol-
hatod.

Ha a második vásárlási 
körben úgy döntesz, hogy
druidalapka helyett inkább a
zsákból vásárolsz területlap-
kát, 2 arannyal kevesebbet
fizetsz (azaz 5 helyett csak 3-

 
 

at), ráadásul három területlapkát húzol a
zsákból: egyet megtartasz, kettőt visszadobsz.
Ha két ilyen kőtáblád is van, a hatásuk össze-
adódik: a zsákból vásárlásért csak 1 aranyat
kell fizetned, valamint négy kihúzott terület-
lapkából választod ki azt az egyet, amelyet
megtartasz.

 

Mindig, amikor megveszed egy el-
lenfeled egy területlapkáját, 1
vagy 2 arannyal kevesebbet fizetsz
neki. Saját lapka vásárlásánál a
hatás nem érvényesül, ahogy a má-
sodik vásárlási körben sem. Ha

 

több ilyen kőtáblád van, a hatásuk összeadódik -
de az ár nem csökkenhet 0 alá. Ellenfeled a sa-
ját felajánlott teljes árát mindig visszakapja.
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Elökészületek

Rakjátok a dolmentáblát a játéktábla mellé. Ke-
verjétek meg a druidalapkákat és rakjátok le azo-
kat képpel lefelé (például oszlopokba rendezve). 
Csapjatok fel egy-egy druidalapkát a dolmentábla
felső öt mezőjére (amelyek fölött a 0-4 aranyat 
látjátok).

A kőtáblákat és az 50/100 győzelmi pontos jelzőket
egyelőre rakjátok félre. Az új értékelőlapkákat kever-
jétek az alapjáték értékelőlapkái közé.

A 9 új érmét rakjátok az alapjáték érméihez - ezeket
utóbb már ne válogassátok ki.

 

Az új lapkák áttekintése

Példa: A bal szélső mezőn lévő drudidalapka ára 3+4, azaz 7 arany. A jobb szélső mezőn lévő
lapka ingyen elvehető, mivel a saját ára is 0, miként ezen mező további ára is 0.

 
 

A megvett lapka teljes árát fizessétek be a bankba, a lapkát pedig rakjátok paravánotok mögé. Ezt a 
lapkát is az 5. fázisban (építkezés) fogjátok klánterületetekhez illeszteni. 

Kőtáblák a druidalapkákon
Amikor klánterületetekhez illesztetek egy kőtáblás druidalap-
kát, a készletből vegyétek el a megfelelő kőtáblát, lerakva azt
paravánotok mellé. Az elvett kőtábla arra szolgál, hogy emlé-
keztessen titeket az új druidalapkátokkal járó különleges ha-
tásra, amit a következő fordulótól használhattok, egészen a 
játék végéig. (A kőtáblák hatásait ez oldal alján találjátok.)

 
Végül az elvett druidalapkától balra lévő összes lapkát a nyilakat követve mozgassátok egy mezővel
jobbra, majd az üres bal szélső mezőre (ahol 4 arany a további ár) csapjatok fel egy új druidalapkát.

Ha van két vásárlás bónuszod, e második vá-
sárlásnál is ér e hatás. Ha van a bank fizet bó-
nuszod, a bank annyit fizet ellenfelednek, 
amennyit te fizetnél neki.
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A dolmentáblán lévő druidalapkák ára szabott, az alábbiak szerint:

Minden forduló legvégén, azaz a 6. fázis befejezése után távolítsátok el a druidalapkát a dolmentábla
jobb szélső mezőjéről (ez az, ahol 0 arany a további ár). Ezután az összes többi felcsapott druidalap-
kát mozgassátok egy mezővel jobbra, végül pedig csapjatok fel egy új lapkát a bal szélső mezőre.



Alexander Pfister

és Andreas Pelikan

lapkajerakós

játékának második

kiegészítöje

Csak erős szövetségesek támogatásával nyerhetitek el a sziget feletti főhatalmat. És 
azt minden bölcs király tudja, hogy az erőt nem csak pénzben mérik... a spirituális 
vezetők támogatása döntő lehet. Nyerjétek meg hát ügyeteknek a druidákat, fordít-
sátok saját célotokra a szent helyeken áramló mágikus energiákat!
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Board

10 kőtábla
 9 aranyérme

36 druidalapka
(lila hátoldallal)

 

5 50/100 győzelmi pontos jelző

6 új értékelőlapka
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tekercses druidalapkák
A tekercsekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az alapjáték tekercseire.

2 győzelmi pont minden készletért.
Egy készlet: egy-egy tanya, torony
és világítótorony. Egy épület csak
egy készlet része lehet.

 

1 győzelmi pont leghosszabb 
utad minden 2 területlapkájá-
ért. Egyetlen folyamatos utat ér-
tékelsz ki. Az útnak nem kell a 
kastélyodból indulnia. Az elága-
zások nem számítanak. Egy terü-

  1 győzelmi pont minden tóért, ahol
van hajó és világítótorony. A ta-
vaknak nem kell befejezettnek len-
niük. Egy tóért csak 1 győzelmi pont
jár, tartozzon bár hozzá bárhány

 

1 győzelmi pont minden 5 ara-
nyadért. Ez a tekercs független
attól, hogy a játék végén minden
5 aranyadért kapsz 1 győzelmi
pontot.

 1 győzelmi pont minden készletért.
Egy készlet: egy bika és egy birka.
Egy állat csak egy készlet része le-
het.

 

3 vagy 4 győzelmi pont. Ennyi.
(Persze befejezett területen 
belül megduplázva.)

 1 győzelmi pont klánterületed min-
den olyan soráért vagy oszlopáért,
amelyet legalább 3  szomszédos
területlapka alkot.

 
 

Az új értékelölapkák

Fél győzelmi pont klánterületed
minden nyílt tavi határvona-
láért (lefelé kerekíts).

 
2 győzelmi klánod legnagyobb 
csordájának minden bikájáért. 
Az egyazon réten lévő bikák alkot-
nak egy csordát.

 

5 győzelmi pont jár annak a já-
tékosnak, akinek a legtöbb vilá-
gítótornya van, 2 pont jár an-
nak, akinek a második legtöbb.
(A holtversenyek feloldását l.
az alapjáték hasonló lapkáinál.)

 
 2 győzelmi pont klánterületed leg-

hosszabb átlójának minden terü-
letlapkájáért. Az átlóban lehetnek
lyukak. Az átló mehet akár erre     ,
akár erre     .

 

2 győzelmi pont a legnagyobb
befejezett hegyedet alkotó 
minden területlapkáért.

 
3 győzelmi pont minden olyan terü-
letlapkádért, amin egyrészt van 
tanya, másrészt van rajta olyan tó-
darabka, ami egy befejezett tó 
része.
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Druidák és alkirályok
A druidás kiegészítőt játszhatjátok csak az alapjátékkal, de az alapjátékkal és az alkirályos kiegészítő-
vel együtt is. A csak az alkirályos kiegészítőt érintő szabályokat ilyen mezőkben találjátok.
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Fontos: A druidalapká-
kat ne rakjátok a többi 
területlapkához a zsákba!
Ezek maradjanak külön.

áttekintés
E kiegészítő annyiban megváltoztatja a szabályokat, hogy a 4. lapkavásárlási fázis két vásárlási kör-
re bomlik. Az első körben a szokott módon megvásárolhatjátok egy ellenfeletek egy lapkáját; a má-
sodik vásárlási körben pedig a dolmentábláról vásárolhattok egy lapkát. A druidalapkák is úgy vi-
selkednek, mint a normál területlapkák, de vagy tekercs, vagy kőtábla található rajtuk. A tekercsek
pont úgy működik, mint az alapjáték tekercsei; a kőtáblák pedig a játék végéig használható különle-
ges hatásokat biztosítanak a számotokra.

 
 

Ha bármilyen kérdésetek vagy
javaslatotok lenne, ide írjatok:
buero@lookout-games.de

Ha egy tartozékotok hiány-
zik vagy megsérült, velük
vegyétek fel a kapcsolatot:
parts.asmodeena.com

dolmen-
  tábla

Ha eléritek az 50 győzelmi pontot, kaptok
egy ilyen jelzőt; ha eléritek a 100 győzelmi
pontot, forgassátok át jelzőtöket.

Fordító: Thaur

1 győzelmi pont minden befeje-
zett hegyért, tóért vagy rétért.

letlapkát csak egyszer számolhatsz akkor is, ha 
az út kétszer is áthalad rajta.

hajó és világítótorony.
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