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Egy lakoma Odin tiszteletére
Tisztázások és Gyakran Ismételt Kérdések

Tisztázások és elírások

A speciális lapkák
Ezek kéknek tekintendők és a kék lapkákra vonatkozó szabályok érvényesek rájuk.
A Feszületen van egy fogó szimbólum, így vele együtt összesen  hét ilyen Speciális lapka
található a játékban.

Szabálykönyv, 5. oldal
A Mesterség és Fegyver kártyák című rész első mondata így kellene hangozzék: „A mesterség
kártyák jobb alsó sarkán elhelyezett „A”, „B”, vagy „C” betű jelzi, hogy az egyes mesterség
lapok mely pakliba tartoznak.”

Szabálykönyv, 6. és 9. oldalak
A „Mit Akarsz Elérni” részben a képaláírás így kellene hangozzék: „A készletedből bármikor
tehetsz árut, érc lapkát vagy ezüst érmét az otthon tábládra…”.
Hasonlóképp, a Jövedelem Fázis első mondata helyesen így hangzik: "A játék során zöld és
kék áru lapkákat, érc jelölőket és ezüst érméket fogsz az otthon tábládra helyezni."

Szabálykönyv, 7. oldal
Hagyd figyelmen kívül a képaláírás első mondatát, az csak ennyit kellene tartalmazzon: „Az
előző oldalon lévő otthon tábla 2 ezüst jövedelmet biztosítana.”

Szabálykönyv, 11. oldal
A Hegylánc Lapkáról szóló részleteknek így kellene hangozniuk:
Ebben a fázisban vedd el a bal szélső (azaz a nyílhoz legközelebbi) építési anyagot (ami lehet
fa, kő, érc, vagy ezüst) minden egyes hegylánc lapkáról és tedd vissza a közös készletbe!
Ha minden mező üres, távolítsd el a hegylánc lapkát!

Szabálykönyv, 16. oldal (Fordító megjegyzése, ez a rész a 12. oldalon van)
Az alábbival egészítendő ki az összes Bármikor Végrehajtható Akcióra vonatkozó rész:
A hetedik és a tizedik fázis során valamennyi jövedelem és bónusz egyszerre jelentkezik,
következésképp nem használhatsz  egyazon fázisban egyik táblán keletkezett jövedelemből,
illetve bónuszokból származó játékelemeket, hogy azokat egy másik táblára helyezd.

Szabálykönyv, 18. oldal
A Vadászat, Csapda Állítás és Bálnavadászat szövege az alábbiak szerint kerül pontosításra:

Siker
Bálnavadászat során minden egyes, az akció végrehajtásához használt bálnavadász csónakon
lévő (akár előrenyomtatott) ércért – amit egyébként megtartasz – eggyel csökkentsd a dobott
értéket! Ez akár negatív eredményhez is vezethet, amit 0-nak kell tekinteni.
Ezután  minden  esetben  (mind  Vadászat,  mint  Csapda  Állítás,  mind  Bálnavadászat
során) fizess  a  kapott  értéknek  megfelelő  számú fát,  és/vagy alkalmas  fegyvert**,  hogy
sikeresnek nyilváníthasd az akciót és megkapd az akció mezőn feltüntetett jutalmat!***



Kudarc
Ha  sikertelennek  nyilvánítod  a  kísérleted  ebben  az  akcióban,  akkor  nem  kell  semmit
fizetned. (A 0 eredménnyel zárult vadászatot nem kell szükségképpen kudarcnak ítélni.) A
kudarcért  1 fát és 1 alkalmas** fegyvert**** kapsz a közös készletből. Ráadásképp, ha a
csapda állítás nem jár sikerrel 1 Vikinget is visszahelyezhetsz az akció mezőről a Közösségi
Teredre.  Ha a  bálnavadászat  zárul  kudarccal,  akkor  2 Vikinget is  visszakaphatsz.  Az így
visszakerült Vikingeket a forduló során újra felhasználhatod.

Szabálykönyv, 23. oldal
Az Utolsó Jövedelemről szóló részleteknek így kellene hangozniuk:
Utolsó  jövedelem: ahelyett,  hogy  kifizetnéd  magadnak  az  utolsó  forduló  jövedelmét,
feltüntetheted annak értéket a pontozó füzet „Utolsó jövedelem” rovatában.

Függelék, 16. oldal
A Grönland példában a tábla bal alsó sarkában lévő mezőket le kell
fedni ahhoz, hogy jövedelemhez juss.

Fordítói  megjegyzés:  A  szabálykönyv  és  a  Függelék  élírásai  és  hibái  a  magyar
szabálykönyvben javítva lettek!

Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdés: Cserélhetek állat lapkákat?
Válasz:  Igen,  az  állat  lapkák  egy  Kereskedő  Akció  révén  ugyanúgy  értékesebb  árukra
cserélhetők, mint az összes többi áru. Habár az állatok a játék végén pontot érnek, gyakran
hatékonyabb megoldás, ha értékesebb árukra cseréled őket, hogy több mezőt fedjenek le a
tábláidon.

Kérdés: Egyszerre több lapkát is a táblára helyezhetek?
Válasz: Igen, amíg az elrendezésük szabályos,  miután mindet elhelyezted a táblán.  Bevett
eljárás, hogy a játékosok egészen röviddel a jövedelem fázis előttig kivárnak, hogy a legjobb
„kirakós eredményt” érhessék el.

Kérdés:  A  Jövedelem  fázis  során  az  otthon  táblámról  származó  jövedelmet
elhelyezhetem a Felfedezés tábláimon, hogy megnöveljem az általuk még ugyanabban a
fázisban biztosított jövedelmet?
Válasz: Nem, és ugyanez vonatkozik a Bónusz fázisra is. Ugyanakkor a frissen szerzett ezüst
érmék több bónusz szerzése végett lehelyezhetők a Jövedelem fázis után, de még a Bónusz
fázis előtt.  


