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China Befolyáskártyák 

 

Előkészület: Az első játék kezdete előtt a 9 befolyáskártyát ki kell vágni, a vékony, világosszürke vonalak mentén.  

Szabályok: Az alap játék szabályai érvényesek, az alábbi kiegészítésekkel:  

A játék előkészületei során a befolyáskártyákat a tábla mellé kell tenni, képpel felfele. Minden tartományhoz egy 

befolyáskártya tartozik. A tartomány a kártyán kiemelt színnel szerepel. Az a játékos, akinek a legtöbb pagodája van egy 

tartományon, azonnal megkapja a megfelelő befolyáskártyát. Döntetlen esetén az a játékos kapja a befolyáskártyát, aki 

később építette meg azt a szintet! A játékosok a befolyáskártyáikat képpel felfele tartják maguk előtt. Mindannyiszor 

amikor egy játékos olyan tartományra tesz pagodát, amelyik valamelyik befolyáskártyáján feketével van jelölve, azonnal 

kap 1 pontot. Ha több befolyáskártyáján is feketével van jelölve az a régió, ahova a pagodáját tette, akkor mindegyik után 

megkapja az 1 pontot. 

 

Megjegyzés: e szabályba a képeslap az eredeti méretben került bele, azaz kinyomtatásával, és a megfelelő 

preparálással a kiegészítőhöz juthatsz. 
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China Kiegészítő 

 
előlap 

 

hátlap 

Előkészület: A 18 bónusz lapkát a fényes (szürke) vonalak mentén vágjuk ki. 

Szabályok: Az alap játék szabályai érvényesek, az alábbi kiegészítésekkel: 

 Fordítsuk le a lapkákat és keverjük össze őket, majd mindegyik tartományra tegyünk 2 darabot belőlük. A 

lapkákat úgy tegyük le, hogy mindegyikük egy olyan pagodát fedjen le, aminél nincs keresztút. 

 Mielőtt egy játékos egy tartományban az első pagodát megépítené, meg kell fordítsa a tartományban található 

bónuszlapkákat. A játékos ezután dönt arról, hogy melyik helyre épít. 

 Ha a játékos olyan helyre épít pagodát, ahol van bónuszlapka, akkor megkapja az adott lapkát, amit képpel lefele 

maga elé tesz. 

 Mindhárom szín (piros, sárga, zöld) külön értékelődik ki a játék végén. Az a játékos, akinek egy színből a legtöbb 

lapkája van, kap 6 pontot. Ha kettő vagy több játékos között holtverseny állna fent, akkor mindegyikük megkapja 

a 6 bónuszpontot. 

  

Megjegyzés: e szabályba a kiegészítő az eredeti méretben került bele, azaz kinyomtatásával, és a megfelelő 

preparálással a kiegészítőhöz juthatsz. 

 

A kiegészítő letölthető a http://michaelschacht.net oldalról. 
 


