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BEVEZETŐ
Rolldovia nemesei egy gazdag
aranytelérre bukkantak, és most
elérkezettnek látják az időt, hogy végre
használják is! Az új főváros címéért
folyó versengésbe most egy új fordulat
következett be. Nem csak az új
épületek, hanem a hatalom miatt is,
ami tökéletes mesterműveket inspirál
vagy az egyszerűen extravagáns
jólétet sugároz.

TARTOZÉKOK
Az All that Glitters kiegészítőben minden típushoz 3 új helyszín 
kapunk, valamint egy új helyszín, az Aranybánya (árucikk 
helyszín) is elérhető lesz a játékban.

Egy árucikk helyszínt így
jelölünk a játékban:

De csak óvatosan, mivel korlátozottak az erőforrások! 
Itt az ideje, hogy mutass meg mindent, ami ragyog…
Itt az ideje, hogy újra dobj, építs és győzz!

TARTOZÉKOK

BEVEZETŐ
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A dobozban van 36 helyszínkártya és 12 árucikk helyszín 
kártya. Ezen kiegészítőhöz kapunk még 12, a játékban fel-
használható arany jelzőt is.

Az Aranybányák (Gold Mines) egy új fizetőeszközt hoznak 
játékba, az aranyat. Az arany egy árucikk. A köröd során 
bármikor el lehet cserélni egy általad választott másik 
erőforrásra. Ez gyakorlatilag nem is egy erőforrás, hanem 
sokkal inkább egyfajta dzsóker.
Az aranyra ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a 
nyersanyagokra:
- Különálló halomba kell őket rendezni a játék kezdetén.
- Készleten tarthatod őket, de egy kivételével az összeset 
elveszíted a köröd végére.
- A többi játékos megtámadhatja a Támadás fázisa alatt. 
Azonban legalább 3-as erejű sereg szükséges hozzá.
- Általában helyszínek kifizetésére vagy helyszínek 
megépítésére használjuk.

ÚJ SZABÁLYOKÚJ SZABÁLYOK
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Azonban van három főbb eltérés is:
Az Aranybányákra nincsenek hatással azok a kártyák, 

amik hatással vannak a nyersanyag- vagy nyersanyag 
termelési helyszínekre.

Az aranyat nem lehet fizetőeszközként használni, 
amikor egy nyersanyagot kérnek fizetségként, például 
a Piachoz hasonló helyszínen (habár bármikor el 
tudod cserélni egy általad választott nyersanyagra). 
Valamint nem számít erőforrásnak egy laphoz sem, 
amely erőforrásra utal.

Korlátozott készlet van az arany jelölőkből. Használatuk 
után ezek a jelzők nem a készletbe kerülnek 
vissza, hanem a dobozba. Az összes aranyjelző 
fel-használása kiváltja a játék végét.

ELŐKÉSZÜLETEK
ARANYBÁNYÁK
Továbbra is el kell különíteni a Fűrészmalmot (Lumber 
Mill), Kőfejtőt (Quarry), Bányát (Mine) és a reguláris 
hadsereg (regular army) kártyákat négy különálló pakliba. 
Ezekhez adjunk egy ötödik paklit, az aranybánya (Gold 
Mine) lapokat. Ezen lapok az egész játék során elérhetőek 
lesznek..

ARANY JELZŐK
A játékosok számától függően tegyünk a készlethez arany 
jelzőket. 10-et 2 játékoshoz, 12-t 3 vagy 4 játékoshoz.

ELŐKÉSZÜLETEK
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HELYSZÍNEK HOZZÁADÁSA EBBŐL A 
KIEGÉSZÍTŐBŐL A DICE CITY JÁTÉKHOZ

Az All that Glitters kiegészítő többi helyszíne 3 különböző 
módon adható hozzá az alapjátékhoz:

VÉLETLENSZERŰ

Típus szerint 

válogassuk szét az 

alapjáték és a 

kiegészítő lapjait is 

(polgári, , 

TELJES SZETT

Válasszunk ki 5 

helyszínt min-

den típusból 

véletlenszerűen. 

Tegyük belőlük 

mindhárom 

lapot a 

helyszínpakliba 

és keverjük 

össze.

GYORS JÁTÉK

Keverjük össze 

az alapjáték és 

a kiegészítő 

helyszíneit a 

szokásos 

módon. Amikor 

a játékos 

felhasználja egy 

kockáját a 

helyszín kínálat 

frissítéséhez, 

akkor bármen-

nyi épületet 

frissíthet 4-től 8-

ig.

A kiegyensúlyozott

játék érdekében a

Teljes szett vagy

Véletlenszerű

variánsokat
ajánljuk.

kulturális,

kereskedelmi, 
katonai         ).

Az egyes típusok kártyáit 

keverjük össze, majd 

válasszunk belőlük 15-öt 

véletlenszerűen. Majd 

ezt követően ezt a 60 

kártyát keverjük össze és 

képezzünk belőle egy 

helyszínpaklit, amit majd 

a játék során használunk.
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Armory
Fizethetek két 
eltérő típusú
erőforrással?
Igen, fizethetsz.

Gold Mine
Egy Aranybánya 

termelési 

helyszínnek 

számít?

Nem, nem termelési helyszín, 

és még csak nem is erőforrás 

helyszín.

Hospital

Library
A könyvtár a

Monument

képességgel is ad

győzelmi pontot?

Nem, a könyvtár csak akkor 

működik, amikor kockával aktiválod 

a helyszín képességét, ezért nem 

működik, amikor a Monumenthez 

(Emlékmű) hasonló képesség van 

éppen érvényben, vagy amikor 

például Grand Statue (Gagy 

szobor) építési hatása aktív.

Marketplace
1 arany

befizetésével 

visszakaphatok-e 

3 aranyat a piacról?

Nem. Az aranyat csak az általad 

kiválasztott erőforrás megvételére 

fordíthatod a piacon, de nem ve-

hetsz aranyat, mivel a piacon csak 

erőforrásokat vehetsz (és az arany 

nem az).

o  FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o  o   FAQ  o 

MARKET
PLACE

Pay 1 or 2 of any one resource. For each 1 paid, get 2 of any other 
resource.

4
2

Ha több kórházzal 

rendelkezem, akkor 

mindegyik képességét 

használhatom körönként 

egyszer, vagy összesen csak

egy képesség használható?

Minden egyes kórház külön 

érvényesíti a kör alatt a 

képességét. Ezért, ha két 

kórházad van, akkor két 

erőforrást is fizethetsz, hogy 

újraaktiválj vele több helyszínt, 

vagy egy helyszínt kétszer.
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Warehouse
Több raktár 

képességét lehet 

halmozni?

Igen. Ha két raktárad van, akkor 

maximum hármat raktározhatsz 

el minden erőforrásból. Azon-

ban ezt nem érvényesítheted az 

aranyra, mert az árucikk.

Van egy raktáram és minden

erőforrásból 2-t raktároztam el.

Ha az ellenfelem megtámadja a

raktáramat a köre alatt, akkor

azzal használaton kívüli lesz,

ilyen esetben elveszítem az

extra erőforrásokat?

Nem, nem veszíted el őket 

azonnal. A következő köröd 

végén kell újra ellenőrizni a 

raktározási képességedet. Ha 

akkor a raktárad még mindig 

használaton kivüli, akkor csak 

egyetlen erőforrást raktározhatsz 

el típusonként.

o  FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o   FAQ  o  o   FAQ  o 

Master
Builder
Ha az építészmestert
használom, akkor
tehetek egy
termelési helyszínt egy
olyan területre, ahol kocka
van és azt azonnal
használhatom is?

Igen.

Monument
Ha a Traveller (Utazó) 

mellé építek egy 

Emlékművet, majd 

a Traveller-t aktiválom, akkor

kapok egy 1 győzelmi pontot

és egy újradobást. Ha ezt

követően az emlékmű másik

oldalán aktiválok, akkor

kapok egy másik győzelmi 

pontot is?

Nem. A győzelmi pontot csak 

az első esetben kapod meg a 

szomszédos helyszínre 

vonatkozó képességre és 

többször nem.
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