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Goldland Szabály Összefoglaló 
 
Elıkészítés 
1 – A tengerparti lapkákat a kezdı sarok lapkától kiindulva helyezd egymásra merılegesen.  Az elágazás nélküli lapkák     
      zárják a szekciókat. Ügyeljünk, hogy a kezdı lapkával szomszédos területre ne kerüljön falu (gyöngy kereskedelem) 
2 – A megmaradt lapkákból alkoss egy húzó paklit. 
3 – Helyezd a templom elemet a kezdı lapkával szembe, közvetlenül amellé, ahova az utolsó sarokelem kerül majd.  
4 – Helyezz a templom bal oldalára: játékosonként 2 aranyat és 1 amulettet, a jobb oldalára 3/6/9/12 aranyat 2/3/4/5 játékos     
      esetén. 
5 – A többi játékelemet a 7  kaland jelzı mentén rendezd és helyezd könnyen elérhetı halmokba  
6 –Minden játékos választ egy színt, és az ennek megfelelı bábut és hátizsákot magához veszi.   
     Helyezz 3 élelmet és 2 gyöngyöt a hátizsák 8-12 számozott helyére.  
 
Játékmenet 
A játékosok a saját körükben bármilyen sorrendben az alábbi akciókat hajthatják végre   Azonban az akciókat az elızıek 
befejezését követıen lehet csak indítani.    
A) Felfedezı mozgatása:          Maximális lépésszám a hátizsákon a mozgatása kezdetekor látható legnagyobb szám. 

- A lépésszám tartomány növeléséhez bármennyi elemet vissza lehet juttatni a közös készletbe.  
- Egy forduló alatt ugyanazon a lapkán csak egyszer lehet áthaladni (a kiinduló lapkát is figyelembe véve).   
- Ha 2 lapka között nincs kapcsolódó út, 4 bármilyen felszerelési elemmel ki kell fizetni a megpróbáltatást.  
- Ha egy olyan lapkára lépünk, amelyben az elemek piros keretben találhatóak, ott vagy egy sátornak kell már  
  állnia, vagy a kaland túlélésért ki kell fizetni a piros keretben található elemeket.  
- Ha a piros keretben levı elemekkel fizetsz, tábort verhetsz a lapkán. Egy lapkán egynél több sátrad is lehet.  
- Kaland fajtánként a legtöbb sátorral rendelkezı játékos megkapja a hozzá tartozó kaland jelzıt amelyek a játék  
   végén bónusz pontokat érnek.  
- Ha egy kincses lapkán ér véget a mozgásod, 2 eleségért megkaphatod azt, amit aztán a hátizsákodba kell raknod.  
 

B) Felszerelések megszerzése :     Erre csak a mozgásod elıtt  vagy végén, egyszer van lehetıséged.   
- Legalább egy, a fehér keretben található felszereléssel rendelkezned kell.   
- Ha van ilyen felszerelésed, a fekete keretben található elemeket megkapod.  Ha a keretek átfedik egymást, akkor  
  az összeset, míg ha elszeparálva találhatók, választanod kell a keretek közül.    
- Nem szükséges az összes lehetséges felszerelést elfogadni 
- A megszerzett felszereléseket helyezd a hátizsákod legnagyobb látható számmal ellátott szabad helyekre.  

 
C) Felfedezés:              Ha a lapka mellett (nem átlósan), amelyen állsz, van szabad terület, elhelyezhetsz egy új terület     
                lapkát. Jutalomként kapsz egy felfedezés érmét is.   

Ha a lapkán egy kincset ábrázoló hely található, helyezd rá a megfelelı kincset.  
 
♦ Ha egy játékos passzol és nem hajt végre egyetlen egy akciót sem a fentiek közül, kap egy felfedezés érmét.   
♦  A felfedezés érme bármikor bármely felszerelésre becserélhetı. 2/3/4-5 játékos esetén felszerelésenként 4/3/2 érme 
 
 
Cél lapka (utolsó sarok lapka) 
• Az elsı játékos, aki elıször fejezi be a mozgását az utolsó sarok lapkán, kap egy amulettet és 2 aranyat a templom bal oldali 
halmából.  
• Minden játékos, aki ugyanebben a körben eléri ezt a lapkát (mielıtt a kezdı játékos egy új kört kezdene) kap egy amulettet 
és 2 aranyat. 
• Amikor a kezdı játékos neki fog az új körének, a bal oldali halom fel nem használt aranyait visszatesszük a közösbe.  
• Ezután minden játékos, aki eléri ezt a cél lapkát, már csak 1 amulettet kap. Az amuletteket a saját hátizsákba kell elhelyezni.  
• Minden amulettel rendelkezı játékos  a fordulója kezdetén a jobb oldali halomból kap 1 aranyat.  
 
Játék vége 
A játék befejezıdik, amint minden játékos rendelkezik amulettel, vagy a jobb oldali halom kiürül.  A forduló még 
végigmegy, így minden játékos ugyanannyi kört hajt végre.  Ha a jobb oldali halom kiürülte miatt egy játékosnak nem jut 
arany, megkapja a közösbıl.  
Minden játékos megszámolja a pontjait, és a legtöbbel rendelkezı játékos a gyıztes: 
� Minden arany  1 pontot ér 
� Minden kincs  3  pontot ér 
� Minden amulett  3  pontot ér 
� Minden kalandjelzı annyit ér, amennyi rá van nyomtatva (2-5 pont)  
 
Szabálymagyarázat 
- Minden akciót be kell fejezni mielıtt a másik kezdıdne, és NEM lehet félbeszakítani azt. Így nem léphetsz, majd felveszel    
  valamit és tovább lépsz párat.  Nem lehet lépni, majd felfedezni és azt követıen továbbmenni az új lapkára.   
- Ha egy kaland túlélése felszerelési tárgy megszerzésével kecsegtet (mint pl. a Puma leküzdése 2 fegyver ellenében 2  
  eleség ), ebben a körben kell kezdened vagy befejezned a lépésed ezen a lapkán, hogy a felszerelést megszerezhesd. 
- Túlélhetsz egy kalandot, elhelyezhetsz egy sátrat és folytathatod a mozgásod.  A kaland túlélése a mozgás szerves része.  
 


