
Vizicsodák mini 
kiegészítő

Készítsd elő ezen kiegészítő Berendezéslapkáit a szokásos módon. Ezeket 
a lapkákat csak bizonyos vizes lapkákra teheted (folyó vagy tó). 
A Gombabarlang lapkát csak tó mellé.

(Tündérmedence) Építési költség: 1 rubin. Győzelmi pont: 5.

A játék során egyszer egy kör végén végrehajthatsz egy plusz akciót. Az 
akcióhelyen nem lehet senki sem. Ezt követően fordítsd át a lapkát a másik 
oldalára (Elhagyott tündérmedence). Ha a Tündérmedence és Forró forrás 
lapkákat ugyanabban a körben aktiválod, akkor is be kell tartani a szokásos kör 
sorrendet. Ha egy felfedezéshez kapcsolatos akcióhelyet választasz, akkor a 
felfedezést nem hajthatod végre, mert a tündérek nem használnak fegyvereket.

(Aranyfolyó) Építési költség: 3 fa. Győzelmi pont: 4.

Ezt a lapkát egy 7-es szintű, Felfedező úton szerzett zsákmányként építheted 
meg.

Egy kör során szerzett minden 3 érc megszerzésekor kapsz 1 arany érmét is.

(Forró forrás) Építési költség: 2 fa, 2 kő. Győzelmi pont: 4.

A játék során egyszer egy kör végén elvehetsz egy törpét a készletedből, de 
csak akkor, ha az egyik “Családbővítés” akcióhely szabad. 3 aranyérmét kell 
fizetned és tedd a törpét a megfelelő akcióhelyre. Természetesen szabad 
helyet kell ennek a törpének biztosítanod.  Ha a Tündérmedence és Forró 
forrás lapkákat ugyanabban a körben aktiválod, akkor is be kell tartani a 
szokásos kör sorrendet.

(Kívánságkút) Építési költség: 1 fa, 2 kő, 1 aranyérme. Győzelmi pont: 2+

Ezt a lapkát egy 7-es szintű, Felfedező úton szerzett zsákmányként építheted 
meg.
A játék során elköltött összes aranyad tedd a Kívánságkútra. A pontozás során 
1 GYP-t kapsz minden ide tett 3 aranyérméért. (A Kívánságkút lapkára 
helyezett aranyérmék nem számítanak a pontozásnál, mert a kút csak extra 
arany pontokat ad).

(Aratószellemek szentélye) Építési költség: 1 fa, 2 kő. Győzelmi pont: 3

Minden aratásnál eladhatsz egy zöldséget 2 aranyérméért cserébe.

(Gombabarlang) Építési költség: 2 fa, 1 kő. Győzelmi pont: 2

Minden második aratás alkalmával kapsz 1 zöldséget.

 = Folyóra  = Tóra  = Tó mellé


