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Ahogy reklámozták, a GQ mini-kiegészítı ’soha nem látott 
lapka alakzatokat’ tartalmaz, a ’folyó és két városrész’ lapka 
kivételével, ami már az elızıleg megjelent The River (A folyó) 
kiegészítıben is megtalálható volt. A legtöbb ’új alakzat’ elég 
egyszerően alakult ki, úgymint egy zászló vagy egy 
kereskedelmi termék leszedésével vagy egy másik lap 
tükörképeként. Igazából két lapka érdemel több 
kommentárt. 

A forrás lapkát nyilvánvalóan A folyó és A folyó II (The 
River és The River II)-ben található lapka cseréjének szánták 
A legtöbb kritika ezt a két kiegészítıt a túl nagy farm miatt 
érte és hogy a farm körbeveszi a forrást – legalábbis 
hivatalosan.2 Viszont ezen a forrás lapon van még egy 
kivezetı út is, ami így szétválasztja a farmot. 

Nem számit, hogy hány darab forrás lapkával 
rendelkezel, csak egyet használhatsz belıle.3 

Megjegyzést érdemel az ffff lapka is a második 
oszlop közepén, ami nem egy konda lapka (lásd A folyó II 
(The River II) kiegészítıt a bıvebb leírásért). Az információt 
John Sweeney-tıl kaptam, amit Jay Tummelson a Rio Grande 
Games-tıl hagyott jóvá.4 

Az oka ennek az, hogy ellentétben a többi 
kiegészítéssel, amiket leírtunk itt, a GQ Kiegészítıt a Rio 
Grande Games készítette. A véleményem az, hogy 
használhatjuk úgy e lapkát, mint egy konda  lapot, de ez 
csak házi szabály inkább s nem egy hivatalos szabály.5 

2 Kérdés: A forrás lapka lezár egy farmot? Vagy a farm körbeveszi a forrást? 

Válasz: Hivatalosan a farm körbeveszi a forrást. Azaz ez egy összefüggı farm. 

Ez így lett leírva az RGG The Big Box kiadásában, amelyik tartalmazza a Folyót (The River) (A HiG kiadás nem) :  “A folyó és tó 

lapkán a mezı rész körbeveszi ezeket az elemeket.” 

3 Kérdés: Ha két Folyó (River) kiegészítıt kombinálok, ahol létrehozhatok-e két folyót (két forrást használva) vagy az egyik forrást és 

az egyik tavat ki kell hagyni és csak egy folyót lehet létrehozni? 

Válasz: Az egyik forrást és az egyik tavat ki kell hagyni. 

4 Kérdés: Van egy hivatalos szabály magyarázatod? Én úgy értesültem a Hans im Glück-tıl, hogy ez a lapka inkább a tied, 
mint az övék, így remélem, hogy te leszel a döntı bíró ebben! 

Válasz: Igen, az vagyok – és ez csak egy mezı – nem jár plusz pont a malacokért és a tehenekért - sajnálom. 

5Ezek a  kommentek Matthew Harpertıl származnak; Az eredeti GQ kiegészítı nem tartalmaz szabályt. 
 

A fordító megjegyzése: a lapkákon látható betők értelmezése: az oldalak kapcsolódását mutatja rövidítésekkel: c:=városrész, f:= mezı, 
r:=út, s:=folyó. 

EXTRA ELEMEK 

Láb jegyze tek  & FAQ 

 MEGJEGYZÉSEK  

1 Köszönet Kevin Wood-nak a lapkák szkenneléséért 

12 új terület lapka benne 1 konda  lapka és 1 
forrás  lapka.1 
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