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Áttekintés 
A játékosok egy-egy skót klán vezetőivé válnak az 1600-as években, 

akik a klánjuk befolyását és hatalmát növelni akarják a Skót 

Felföldön. Valamennyi klán vezére egyenletesen növekedni

igyekszik, a földbirtokához történő lapkák hozzáadásával. Ezen 

lapkákat utána aktiválja, ezáltal azok speciális nyersanya-

gait megszerzi. Olyan nyersanyagokat, amelyek segítségével új területek 

szerezhetőek, vagy átválthatók győzelmi ponttá; vagy új klántagok a 

terület bővülésének felügyeletére; vagy a 13 speciális helyszín 

bármelyike, amelyek egyedi előnyöket kínálnak a birtoklóinak. Nem is 

beszélve a számtalan whiskey lepárlóról és a kocsmákról … 

Az újfajta játékmechanizmus miatt - melyben az aktuális fordulót az 

a játékos kezdi, akinek a lapokból és fabábúkból álló láncban a legelöl 

(= az üres helyhez legközelebb) áll – a játékosoknak szokatlanul 

sok lehetősége van megválasztani a területük méretének és a 

fejlettségének mértékét. Ezáltal a játék izgalmas és sokszor újra-játszható.

Az a játékos nyer, akinek a 3 pontozó kör után a legtöbb pontja 

van. 

Tartalom 
25 klántag (fekete fa emberke) 

5 játékos figura (színes fa emberke) 

44 nyersanyag (10 zöld kocka - fa, 10 szürke kocka - kő, 8 sárga 

kocka - gabona, 8 barna kocka - tehén, 8 fehérkocka - birka) 

16 whiskey hordó (természetes színű, nyolcszögletű)  

1 kocka (1-1-1-2-2-3 számokkal) 

8 keretből kinyomható lap: 

- 1 tábla 

- 13 speciális hely kártya 

- 72 lapka (faluk, erdők, mezők, legelők, kastélyok …) 

- 33 érme 

- 58 győzelmi pont jelölő (18 x 1, 10 x 3, 15 x 5, 15 x 10)  

- 2 összefoglaló lap (elöl: szabály összefoglaló; hátul: lapkák) 

ÁTTEKINTÉS 

A játékosok, egy skót klán 

vezetőjeként megpróbálják 

növelni befolyásuk körét 

azért, hogy minél több 

győzelmi pontot szerezzenek. 

Ennek eléréséért nagyon 

hasznosak a nyersanyagok, az 

új klántagok, a speciális helyek, 

a szeszfőzdék és a kocsmák. 

A legtöbb pontot szerzett 

játékos nyeri a játékot! 

Fontos: Nincsenek behatárolva 

a készletek! Tehát abban a ritka 

esetben, ha valamely nyersanyag 

elfogy a készletből (nyersanyag, 

whiskey hordó vagy győzelmi 

pont jelölő), használjatok vala-

milyen helyettesítőket, amíg az 

eredetiek vissza nem kerülnek a 

készletbe.  

Amennyiben először olvasod a szabályt, javasoltjuk, hogy a jobb oldali oszlopban lévő szöveget hagyd figyelmen kívül.

Ez a rész csak egy gyors emlékeztető, hogy felfrissítsd a már ismert szabályokat. 
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Előkészület 
Az első játék megkezdése előtt óvatosan nyomd ki az összes 

lapkát a keretekből. 

Tegyétek a táblát az asztal közepére.  
A lapkákat a hátuk szerint csoportosítsátok a tábla mellé (0, 1, 2, 
és 3), így 4 db képpel lefelé fordított oszlopot kaptok. Ezen kívül 
van 5 kezdő falu (azonos mindkét oldala), játékosonként 1-1 (lásd 
később).  
A 13 speciális hely kártyát tegyétek a tábla mellé.  
Állítsatok össze egy általános raktárat a tábla mellé a következőkből: 
25 klántag (fekete fa emberke), 
16 whiskey hordó (természetes színű, nyolcszögletű), 
44 nyersanyag kocka, 33 érme, és az összes győzelmi 
pont jelölő. 
Mindegyik játékos elvesz: 
- 1 kezdő falut, amit maga elé letesz; ezzel kezdődik a játékos 
területe (a nem használt kezdő falukat tegyétek a dobozba); 

ELŐKÉSZÜLET 

Minden játékos kap: 

- 1 játékos figurát 

- 6 érmét 

- 1 kezdő falut 

- 1 klántagot 

A fennmaradó elemeket az 

alábbi kép szerint rendezd el: 

- 1 klántagot, akit a kezdő falura kell állítani; 

- 1 játékos figurát a választott színben, akit az 

alábbi szabályok szerint kell elhelyezni; 

- 6 érmét, melyeket jól láthatóan kell magad elé 

tenned. 

A kockát csak 2 vagy 3 játékos esetén kell 

használni. (lásd a 2-3 játékos szabályt a 8. 

oldalon). A játékosok kiválasztják a kezdő 

játékost. A kezdő felteszi a figuráját a táblán lévő 

14 hely bármelyikére. A többi játékos óramutató 

járása szerint következik, és felteszi a figuráit a 

tábla óramutató járása szerinti következő üres 

helyére; így mindenki feltette a figuráját. (jobb 

oldali kép) Ezután a játékosok a 0-ás oszlopból 

egyesével húznak lapkákat, és azokat képpel 

felfelé ráteszik a tábla üres helyeire. Az utoljára 

feltett figura utáni első üres mezőre kerül az első

lapka, az után következő üres mezőre a második 

és így tovább: Azonban a kezdőjátékos mögötti 

üres mezőt üresen kell hagyni, oda nem kerülhet 

lapka. 

5 játékosnál kevesebb játékos esetén az 1-es pakliból 

kell feltölteni az üres helyeket. 

lánc eleje lánc vége

(sárga kezdi 

ezt a kört) 

kezdési kép 4 

játékos esetén
 

Figyelem: a kezdő játékos mögötti hely mindig üresen marad függetlenül a 

játékosok számától. Ez az egy hely (a láncban lévő kezdőjátékos mögött)

a játék során végig üresen marad, így a játékosok már ránézésről tudják, 

hogy hol kezdődik a lánc. 

Fontos: egy hely mindig üresen 

marad azért, hogy jól lehessen 

látni, hol kezdődik és végződik a 

lánc  
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A játék menete 

A játék 3 körből áll. Minden kör végén pontozási fázis van. Az első 

kör akkor végződik, amikor az 1-es oszlop utolsó lapkája is felkerült a 

táblára; a második akkor, amikor a 2-es oszlop utolsó lapkája is felkerült 

a táblára; a harmadik pedig akkor, amikor a 3-es oszlop utolsó lapkája 

is felkerült a táblára. A harmadik pontozási fázis végén a végső pontozás 

is megtörténik. A legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes. 

Figyelem! Eltérően más játékoktól itt a játékosok nem óramutató járása 

szerint követik egymást. Hanem mindig az a játékos következik, akinek 

a figurája a láncban legelöl áll (legközelebb az induló üres helyhez). Hogy 

ez a játékos hányszor léphet, ezt az dönti el, hogy milyen messzire lép 

a figurájával. Ezt azt jelenti, hogy a játékosok egymáshoz képest eltérő 

számúszor léphetnek, vagyis egy játékos akár többször is léphet saját 

köre alatt. 

Egy játékos köre mindig az alábbiakat tartalmazza, ebben a sorrendben: 

1) A táblán olyan helyre lép a figurájával, ahol lapka van. 

2) Elveszi ezt a lapkát, és átteszi saját maga elé. 

3) Aktiválja ezt a lapkát és az összes szomszédosat is. 

4) Húz egy új lapkát, és a lánc végére teszi. 

→ 1) Figura mozgatása 

A játékos áthelyezi figuráját bármelyik mezőre, amelyen lapka van.

Egészen addig, amíg szabályosan le tud 

tenni lapkát maga elé, és azért fizetni tud. 

→ 2.) Lapka elhelyezése 

A játékos leveszi a figurája alatt lévő 

lapkát, és beépíti a játékterébe (=falujába). 

Az elhelyezés szabályáról rövidesen 

olvashatsz. 

→ 3.) Lapka aktiválása 

Az elhelyezése után a játékos aktiválja az 

új lapkát és az összes szomszédos lapkát 

(beleértve az átlósan szomszédos lapkákat 

is). A lapkák funkcióiról később írunk. 

→ 4.) Új lapka húzása 
A saját körének végén a játékos új lapkát húz az aktuális oszlopból, és leteszi 
azt a lánc végére. Így a 14 mezőből 13 mezőn ismét van lapka vagy figura. 
Ha a 0-s oszlop elfogyott, az 1-es oszlopból kell húzni; ha pedig elfogyott 
ez is, akkor a 2-esből, végül pedig a 3-asból, ha a 2-es már elfogyott. 

A JÁTÉK MENETE 

A játék 3 körből áll. 

A körnek akkor van vége, ha 

a pakli utolsó lapkája a táblára 

felkerült, ezután pontozzuk a 

kört. 

A játékosok nem óramutató 

járása szerint követik egymást. 

Mindig az a játékos jön, aki a 

lánc elejéhez legközelebb áll. 

Egy játékos akár többször is 

jöhet egymás után. 

A játékos lépései: 

1) lép a figurájával egy lapkára 

2) elveszi a lapkát 

3) aktiválja a lapkát 

4) új a lapkát húz a láncba 

A piros játékos van soron. Ha a 
legelőre vagy a falura lép, akkor 
még mindig a lánc elején lesz, 
tehát ismét ő következik. Ha az 
erdőre vagy azon túl (akár a 
Loch-ig) lép, akkor a sárga 
következik utána. (A legelő és a 
falu kikerül a játékból.) 

Fontos: egy kör végén a 14 
mezőből 13 mezőn mindig 
van lapka vagy figura. A lánc 
elején pedig mindig egy 
figurának kell állnia. 

Figyelem: Néha megtörténhet, hogy közvetlenül a kezdő játékos figurája mögött 

lévő mezőn még van lapka. A 4-es fázisban ez(eke)t lapká(ka)t a játékosnak le 

kell szednie, és vissza kell tennie a dobozba, és ugyanennyi új lapkát képpel 

felfelé ki kell tennie a lánc végére. 
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A lapkák 
• Minden lapkának van neve és színes kerete. A keret színe 

a lapka típusát határozza meg. Például a barna keretesek győzelmi 

pontokat adnak a tulajdonosuknak. 

• Nagyjából a lapkák felének van előállítási költsége, ami többnyire nyers-
anyagban van meghatározva. (bal felső sarokban jelölve) 

Ha nincs költség feltüntetve, a lapka ingyenes. Ha 

a játékos nem tudja megfizetni a lapka árát 

annak beépítése előtt (saját nyersanyagkészletéből, 

és/vagy nyersanyag eladása/vétele által; erről később 

írunk), nem teheti rá a figuráját 

• Néhány lapka (faluk, szeszfőzdék és speciális helyek), jobb alsó részénél 

egy kép mutatja, hogy mit kap a játékos, mint egyszer megtörténő 

váratlan szerencse eredménye képpen a lapka tulajdonságán felül.

Ehhez a lapkát be kell építenie a falujába. 

• Minden lapka alsó részének közepén látható az, hogy mit kap 

a játékos minden egyes aktiválás esetén. 

• A 13 speciális hely lapka a bal alsó sarokban meg 

van jelölve, így könnyebb a beazonosításuk. 

A raktár
A raktár a tábla közepén található. Mind az 5 nyersanyagnak saját sora van benne. (1, 
2 és 3 számokkal jelölve). A játékos a saját körében bármikor használhatja 
a raktárat, eladhat vagy vehet onnan nyersanyagokat. 
Vásárlás (csak az azonnali kiadások fedezésére engedélyezett!): Ha a 
játékos egy nyersanyagot akar venni, akkor annyi pénzt kell érte
fizetnie, mint amennyit a nyersanyag sorában lévő legkisebb szabad szám 
(üres hely) mutat. Ez lehet 1, 2 vagy 3 érme. Ha a sor megtelt, a játékos 
egyelőre nem vehet többet abból a nyersanyagból. A játékos a körében 
olyan sok és annyi féle nyersanyagot vehet, amennyit csak akar; egészen 
addig, amíg az azonnali költségeit kell fedeznie egy lapka lerakásának 
vagy barna lapkának vagy a szeszfőzdének. Ebben az esetben a játékos 
a megvett nyersanyagokat a raktárban hagyhatja, mert úgyis egyből vissza 
kell tenni őket a vásárlás miatt. 
Eladás (saját körben bármikor és bárhányszor engedélyezett): Ha 
a játékos nyersanyagot akar eladni a raktárnak, visszateszi azt az 
általános készletbe, és elveszi a legnagyobb érme-által-elfoglalt helynek 
megfelelő számú érmét. A játékos a körében olyan sok és annyi féle 
nyersanyagot vehet, amennyit csak akar; mindamellett ha nincs érme a 
megfelelő sorban, akkor pillanatnyilag nem adhat el olya nyersanyagot. 

Fontos: a whiskey nem mindősül nyersanyagnak, és éppen ezért nem vehető meg vagy 

adható el. (Nyilvánvalóan ez igaz a klántagokra is.) 

Egy részletes példa: Orsi el akarja venni Iona Abbey lapkát és ezért 1 fa, 1 kő és 1 

bárányt kell fizetnie. De ő 2 fa, 1 tehén, és 3 érmével rendelkezik. Eladja a 

tehenét a raktárnak 2 érméért. Utána vesz 1 követ, betesz 2 érmét a raktárba, és 

vesz 1 bárányt, ezért betesz 3 újabb érmét a raktárba. Ezután beváltja az 1 fát, és 

beépíti Iona Abbey lapkáját egy kőbánya, egy legelő és egy közepes méretű éves 

ünnepség mellé. Eredmény képpen van 1 köve, 1 báránya és megszerezte azt a

lehetőséget, hogy legfeljebb 4 eltérő nyersanyagot győzelmi ponttá változtasson 

át. Mint az Iona Abbey lapka előnye, elvesz 1 bárányt, amit elad a raktárban 3 

érméért. Ezen a pénzen vásárol 1 gabonát 1 érméért, amit a meglévő 1 fa, 1 kő, 1 

bárány nyersanyagával együtt bevált 8 győzelmi pontra (az éves ünnepség miatt). 

A LAPKÁK 

Mindegyik lapkának van neve

(jobb felül), és színes kerete,

ami a típusát adja meg. 

Sok lapkának költsége van (bal 

felül), amit ki kell fizetni a 

beépítés előtt. 

Néhány lapkának van egy 1 

alkalmas véletlen szerencse 

funkciója is. (jobb alul) 

Az alul középen lévő kép 

megmutatja, hogy mit ad a 

lapka minden egyes aktiválása 

során. 

A raktár 

A játékos a saját körében 

bármikor használhatja, és akár 

többször is. 

Csak az azonnali költségek 

fedezésére lehet vásárolni

(nem kerül be a játékos saját 

készletébe) 

Eladni mindig és szabadon 

lehetséges. 

a raktár Orsi körének kezdetén: 
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Az elhelyezés szabályai 

• Mindegyik lapkát úgy kell letenni, hogy legalább 1 élével érintkezzen egy 

másik lapkához. (Sarokkal történő érintkezés nem szabályos!) 

• Ezen túlmenően legalább 1 szomszédos mezőn klántagnak kell lennie. (Itt 

szabályos a sarokkal történő érintkezés!) 

• A folyónak folyamatosnak kell lennie, és nem szabad újabb folyót 

elkezdeni. A folyónak egyenesen Észak-Dél irányban szabad csak foly-

nia. Ugyanez igaz az útra is, csakhogy az út Kelet-Nyugat irányba halad.  

• Azok a lapkák, amelyeken nincsen se folyó se út, más lapkák oldalához 

helyezhetőek úgy, hogy ott nincsen továbbvezető út vagy folyó végződés. 

ELHELYEZÉS SZABÁLYAI 

· szomszédosan kell letenni 

· legalább a szomszédos 

lapkán legyen egy klántag 

· folyamatos és csak 1-1 folyó 

és út 

folyó vagy út nélküli 
lapkák helyei 

folyóval rendelkező
lapka helye 

úttal rendelkező lapka 
helye 

• Ezen kívül nincs egyéb megkötés a lapkák elhelyezésében, és a 

különböző színű lapok letehetőek egymás mellé. Más szóval

szabad a kastély mellé legelőt, vagy erdőt egy tó mellé tenni. 

A lapkák funkciója 

Ha a játékos szabályosan beépítette a lapkát, akkor annak bármelyik 

egyszeri előnyét elveheti (lapka jobb alsó részén látható). Ezután 

aktiválhatja a letett lapkát és annak szomszédos lapkáit is (az átlósan 

szomszédos lapkákat is!). A játékos megválaszthatja, hogy mely 

sorrendben aktiválja az érintett lapkákat. 1-1 lapka előnyét csak egyszer 

lehet használni egy aktiválási fázis során. Tehát 1 aktiválási fázis alatt a 

játékos megválaszthatja, hogy a szeszfőzdében vagy 1 gabonát becserél 1 

hordó whiskey-re, vagy az éves ünnepséget választja, hogy nyersanyagot 

becseréljen győzelmi pontra. 

Sárga és zöld keretes lapkák: termelő lapkák, szeszfőzdék és az Iona Abbey 

Kőőőbánya, erdddőőő, mezőőő, legelőőő és gabona mezőőő: amikor egy sárga vagy 

zöld termelő lapkát aktivál egy játékos, elveszi a lapkán megjelölt 1 nyersanyag

kockát a készletből, és ráteszi a termelő lapkára.

Fontos: a lapkán nem lehet 3-nál több nyersanyag egyszerre. Ha egy 

játékos a 4.-et is megszerezné, akkor nem veheti el azt a készletből. 

Tipp: javasolt lekerülni az ilyen helyzetet azzal, hogy a lapka aktiválása 

előtt eladjuk a nyersanyagot. 

Szeszfőőőzddde: amikor egy játékos beépít egy szeszfőzdét a falujába, azonnal  

átalakít elvesz 1 whiskey hordót a készletből. Ezen felül bármikor, amikor a szeszfőzde 

aktiválásra kerül (a kezdeti letevéskor is), a tulajdonos desztillálhat whiskeyt úgy, 

hogy beadja bármelyik sárga nyersanyag kockáját a készletbe (amelyikről leveszi, 

nem kell előtte aktiválnia), és kap érte egy whiskey hordót maga elé (nem a

szeszfőzdére kerül). 

IIIona Abbey: A speciális hely kártyákon túlmenően (lásd lejjebb), ha 

az apátságot aktiválod, elvehetsz 1 tetszőleges nyersanyagot a készletből, 

és az apátság lapkájára teheted. Mint a többi lap esetében, az apátság is csak 

legfeljebb 3 nyersanyagot képes tárolni. 

A lapkák funkciója 

Aktiválni kell az új és a 

szomszédos lapkákat – tetsző-

leges sorrendben 

Termelő lapkák: 

1 nyersanyag a jelzett fajtából 

Szeszfőzde: 

1 gabonát 1 whiskey hordóvá 

(a kezdeti letevéskor is) 

Iona Abbey: bármelyik nyers-

anyagból 1 elvehető 
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1/2/3/4/5?
1/3/5/8/12

Annual Fair

7
+

Bridge

8
3?

Grocer

4

Tavern

Cawdor Castle 

Village

5
+

Butcher
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Barna keretű lapkák: mészárosok, kocsmák, éves ünnepek, stb. 

MMMészáros: 3 fajta mészáros van. Az egyik lehetővé teszi, hogy 1 vagy 2 

bárányt beváltson a játékos 2 vagy 4 győzelmi ponttá. Ekkor a választott

számú fehér kockát bármelyik lapkákról levéve vissza kell tenni a 

készletbe, és húzni kell helyette megfelelő számú győzelmi pont jelölőt.

Eltérő mészáros dolgozik a tehenekkel. A harmadik mészáros segítségével 

pontosan 1 bárány és 1 tehén változtatható át 5 győzelmi ponttá.

Mészáros: birkát vagy 

tehenet változtat győzelmi 

ponttá 

ÉÉÉves ünnep: attól függően, hogy melyik ünnepet szerzi meg a játékos, 

beválthat 1-3, 1-4, 1-5 tetszőleges típusú nyersanyagot addig, amíg 

mindegyik különböző (a raktárban történő vásárlás és eladás lehetséges).

Cserébe 5, 8 vagy 12 győzelmi pontot kap. Más szavakkal, ha 8 pontot

akar elérni a közepes méretű ünneppel, nem cserélhet be 2 bárányt és 2 tehenet. 

Hanem ehelyett az 5 nyersanyagából 4 különbözőt kell becserélnie. Mint ahogy 

azt már korábban említettük, a whiskey nem minősül nyersanyagnak!

FFFűszeres: pontosan 3 db tetszőleges nyersanyag váltható be 

8 győzelmi pontért. 

HHHíííddd: a játékos pontosan 1 követ és 1 fát együtt becserélhet 

7 győzelmi pontra. 

Kocsma: a kocsma aktiválásakor a játékos kap 3 vagy 4 győzelmi
pontot minden egyéb további költség nélkül. 

Szürke keretes lapkák: faluk és kastélyok 

Kocsma: 3 vagy 4 győzelmi pont 

Amikor a játékos egy falut vagy kastélyt tesz le, akkor azonnal elvesz 1 klántagot a 

készletből, és ráteszi azt a lapkára. Kastély esetében elveszi a megfelelő kártyát is. 

(lásd lejjebb, a “Speciális helyek” bekezdésben). 

Figyelem: a játékosok a sok kis értékű 
győzelmi pontjaikat beválthatják egyező 
értékben nagyobbakra. 

A játékosok a győzelmi pontjaikat

titokban tarthatják. (pl: egy oszlopba 

felhalmozzák). 
Ezen túlmenően a játékos minden egyes aktivált szürke lapka után kap 

1-1 mozgáspontot (az éppen most letett is számít). A játékos összeadja 

ezeket a mozgáspontokat, és a köre végén szabadon eloszthatja ezeket a 

klántagjai között. A klántag mozgatása a szomszédos lapkára (átlósan is 

lehetséges!) 1 mozgáspontba kerül. A fel nem használt mozgáspontok 

nem tarthatóak meg a következő körre. 
Faluk és kastélyok: egy mozgáspont 

(+ 1 klántag és a megegyező kártya) 

Ha például egy játékosnak 3 mozgáspont áll rendelkezésére, választhat, 

hogy 1 klántagot és 3 lapkát, vagy 3 klántagot és 1 lapkát mozgat. 

Fontos: a játékos bármelyik klántagját leveheti és a játéktér mellé teheti, amely 
szintén 1 mozgáspontba kerül neki. Ez a klántag lesz a törzsfőnök, és majd 
pontokat fog jelenteni a játékosnak (részletek lejjebb, a „Pontozás” alatt). 

Megjegyzés: 

- Ha a klántag törzsfőnök lett, többé nem kerülhet vissza a játéktérre. 

- A játékosoknak mindig meg kell győződniük arról, hogy legalább 1 klántag van a játékterükön

(legalább az utolsó fordulóig), mert különben több lapkát már nem fognak tudnak letenni. 

Kék keretes lapkák (“Tavak”) 

Ha egy játékos tavat tesz le a játékterére, azonnal elveszi a megegyező kártyát 

(lásd alább). A tó aktiválásának nincsen további hatása (nincs szimbólum az alsó 

középső részén). 

Megjegyzés: A játékos kifizetheti a Loch Ness elhelyezés díját 1 klántaggal vagy 1 

törzsfőnökkel, és a Loch Oich díját bármely 2 különböző nyersanyaggal. 

Klán tagok, egyet félretéve 

törzsfőnök lesz belőle (→
pontozás) 

* Törzsfőnök – a klán rendszer-

ben a fontos családok vezetői

részt vettek a klánon kívüli 

dolgokban 

Tavak: nincs hatásuk aktiváláskor
(lehelyezésekor a megfelelő 
kártyát el kell venni)  

Éves ünnep: bármennyi külön-

böző nyersanyagot átváltoztat 

győzelmi ponttá 

Fűszeres: pontosan 3 

nyersanyagot 8 győzelmi ponttá 

változtat 

Híd: pontosan 1 kőért és 1 

fáért 7 győzelmi pontot ad 



Speciális helyek
Amikor a játékos a 13 speciális hely egyikét leteszi a játékteréhez, elveszi az azzal 
megegyező kártyát is a pakliból. Ezek a kártyák különféle előnyöket kínálnak:  

Iona Abbey: a játék végén a játékos minden sárga lapkájáért 2-2 pontot kap 

(beleértve magát ezt az apátságot is). 

LLLoch LLLochy: a játékos azonnal (tehát a játék folyamán csak egyszer) elvesz 

bármely 2 nyersanyagot a készletből. 

LLLoch MMMorar: a játék végén a játékos minden zöld lapkájáért 2-2 pontot kap. 

LLLoch NNNess: körönként egyszer a játékos aktiválhatja egy tetszőleges lapkáját. Ez nem 

igényli maga a Loch Ness vagy annak szomszédos lapkája vagy az új lapka aktiválását. 

Arra figyelni kell, hogy 1 lapka sem lehet kétszer aktiválva ugyanabban a körben. 

LLLoch Shiel: a játékos azonnal letesz 1-1 nyersanyagot a készletből minden egyes 

termelő lapkájára (azaz kőbánya, erdő, mező, legelő, búzamező). Ha nála van az 

Iona Abbey is, és az éppen üres, arra is tehet 1 tetszőleges nyer-sanyagot. 

Javaslat: a nyersanyagok elvétele előtt a szabályok adta kereteken belül 

tetszőleges nyersanyag eladható a raktárba. 

LLLoch OOOich: a játékos azonnal aktiválhatja az összes lapkáját tetszőleges sor-rendben. 

Ezután a köre befejeződik, de nem hajthatja végre a normál aktiválásokat (vagy 

használja Loch Ness-t!). 

CCCastle Stalker: a játékos azonnal kivesz a készletből egy klántagot, és leteszi erre 

a lapkára (amelyen így most 2 klán tag áll). 

CCCastle MMMoil: a játékos azonnal kivesz 1 whiskey-s hordót a készletből, és a 

játéktere mellé helyezi. 

Armadddale CCCastle: a játékos azonnal kivesz 3 érmét a készletből. 

DDDuart CCCastle: a játék végén a játékos 3-3 pontot kap a játékterén lévő minden 
falujáért (kastélyért nem!). 

DDDonan CCCastle: a játékos azonnal kivesz 2 whiskey-s hordót a készletből, és a 

játéktere mellé helyezi azokat. 

CCCastle of MMMey: minden pontozásnál (lásd alább) a játékos összes törzsfőnöke dupla 

pontot jelent. 

Fontos: a játékosok hagyományos kerek skót sapkái (Tam o’ Shanter) is pontot 

érnek, de nem duplát! 

CCCawwwdddor CCCastle: minden pontozásnál (lásd alább) a játékos +3 sapkát kap a 
törzsfőnökök összehasonlításánál. 

A 3 pontozás 

Amint az utolsó “1” lapka lehelyezésre került, a játék az első  pontozás 

miatt megáll. Ezután a játék azzal a játékossal folytatódik, akinek a figurája a 

sávon a leghátrább áll. Ugyanez történik a második pontozásnál, ha az 

utolsó „2” lapka is a táblára kerül, és a harmadik pontozásnál is, amikor 

az utolsó „3” lapka kerül a táblára. 

7

Game end: 2 VP for each of your yellow tiles

Iona Abbey

2

Loch Shiel
immediately: place 1 resource 

on empty production spaces

?

Loch Ness
once per turn: activate any one tile

?

Loch Lochy
immediately: take any 2 resources

+ ? ?
Loch Morar

game end: 2 VP for eachof your green tiles2

?

Loch Oich
immediately: activateall your tiles

??

Castle Moil
immediately: take1 whiskey barrel

+

Duart Castle
game end: 3 VP for each of your villages3

Castle of Mey
scoring: your chieftains score double

x2Cawdor Castle

Castle Stalker
immediately: take 1 clan member

+

Donan Castle
immediately: take 2 whiskey barrels

+

Armadale Castle
immediately: take3 coins

+
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Speciális helyek:
vedd el a megegyező kártyát

A pontozás: Amint az utolsó 

„1”, „2”, „3” lapka a táblára 

lehelyezésre kerül, lefut az 1., 

2., 3., pontozás. 
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Loch Lochy

immediately: take 
any 2 resources

+ ? ?

Castle Moil

immediately: take
1 whiskey barrel

+

Loch Ness

once per turn: activate 
any one tile

?

Castle Stalker

immediately: take 
1 clan member

+

Cawdor Castle Castle of Mey

scoring: your chieftains 
score double

x2
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Mindhárom pontozás során a játékosok 3 területen hasonlítják össze a 

fejlettségi szintjüket: whiskey termelés, törzsfőnökök (beleértve a játékos 

kártyáin lévő összes sapkát) és a megszerzett speciális 

hely kártyák darabszámát. 

A whiskey termelés pontozásához mindegyik játékos a legkevesebb whiskeys 

hordóval rendelkező játékoshoz hasonlítja a saját whiskey készletét, hogy 

hozzá képest mennyivel van többje. 

Ezután mindenki a különbözet alapján a játéktáblán lévő táblázat (raktár 

alatt) szerint kap pontokat, és megfelelő értékben elveszi a győzelmi a pont 

jelölőket. Ugyanígy kell tenni a törzsfőnökök (sapkák) és a 

speciális hely kártyák esetében is. 

Orsi Kata Edina Gábor 

· 3 VP whiskey miatt 

· 2 VP törzsfő miatt  

· 1 VP kártyák miatt 

· 0 VP whiskey miatt · 3 VP whiskey miatt 

· 1 VP törzsfő miatt · 5 VP törzsfő miatt 

· 1 VP kártyák miatt · 0 VP kártyák miatt 

· 8 VP whiskey miatt 

· 0 VP törzsfő miatt 

· 0 VP kártyák miatt 

A játék vége 

Rögtön a harmadik pontozás után kezdődik a végső pontozás:  

• Iona Abbey, Loch Morar és Duart Castle tulajdonosai ezen lapkák után 

győzelmi pontot kapnak. 

• Minden játékos 1-1 győzelmi pontot kap minden pénzérméje után. 

• Minden játékos összehasonlítja a lapkái számát a legkevesebb lapkát letett 

játékoséval. Amennyivel több lapkát szerzett a játékos ennél a játékosnál,

annyiszor 3 győzelmi pontot vissza kell adni a készletbe. Például a játék 

végén Orsinak 15 lapkája van, Katának 13, Edinának 16, Gábornak 13.

Orsinak 6 győzelmi pontot vissza kell tennie, Edinának pedig 9-et. 

A legtöbb ponttal rendelkező játékos nyert. Ha döntetlen, akkor 

közülük a legtöbb nyersanyaggal rendelkező játékos a nyertes. Ha még 

mindig döntetlen, akkor mindkét játékos nyertes. 

Játék 2 vagy 3 játékos számára 
A fentebb leírt összes szabály továbbra is érvényben van az alábbi kivételekkel:  

Az előkészület során a raktár mindegyik „1” helyétre tegyünk 1-1 érmét. Továbbá 

a játékosoknak a kockát is használniuk kell. A játék elején minden játékos a leírtak 

szerint leteszi a figuráját. Ezután leteszik a kockát a következő szabad helyre, 

mint a 3. vagy 4. játékost. Végül a megszokott módon kitöltik a megmaradt 

helyeket lapkákkal a „0”, és ha kell, akkor az „1” lapkákból. 

(A 3 személyes játékban a kocka a kék figura helyét veheti át, mint a 2. 

oldalon lévő példában) 

Amikor a kocka köre jön, dobni kell, és annyival kell előbbre lépni a kockával, 

amennyit dobott (a játékosok figurája most nem számít). Ki kell venni a játékból 

azt a lapkát, amelyikre a kocka lépett, és egy újat kell tenni a lánc végére (és így 

tovább…). 

Három fejlettségi terület van: 

· whiskey termelés 

· törzsfőnökök (sapkákkal) 

· speciális hely kártyák 

Az adott területen legkeve-

sebbet teljesítő játékoshoz képest 

kerülnek meghatározásra a 

győzelmi pontok. 
 

 
 

 

Különbség

Győzelmi pont 

A játék vége 

A 3. pontozás után a játékosok 

még pontot kapnak: 

- a 3 speciális hely kártya 

- érmék (+1 VP) 

- lapkaszám eltérés (-3 VP) 

A legtöbb ponttal rendelkező 

játékos nyert. 

A szerző és a kiadó minden játék-
tesztelőnek köszöni a megjegyzéseket 
és a számos javaslatot. 
Angol fordítás/szerkesztés: 
Christine Biancheria 
és Jay Tummelson 

Magyar fordítás: Rollox 

Ha megjegyzése, kérdése, vagy javasla-

ta van, jelezze nekünk: 

Rio Grande Games 

PO Box 1033 

Placitas, NM 87043 

RioGames@aol.com 

www.riograndegames.com 


