
Csónakok 

 

Keyflower (2+ játékos) 
A játékos 1 pontot kap minden szállítási kapacitásáért. 
Ez megduplázódik, ha a játékosnál van a 2b nyári csónak is. 

 

Sea Bastion (2+ játékos) 
A játékos 1 pontot kap minden olyan, a saját falujában lévő lapkáért, melyeken az útvonal egy olyan hurkot alkot, 
ahol minden útszakaszt csak egyszer használva lehet végigmenni. 
Csak egyetlen (a leghosszabb) ilyen útvonal lapkái számítanak. 

 

Sea Breese (3+ játékos) 
A játékos a lapkán jelölt pontértéket kapja az olyan csónakok mennyiségétől függően (beleértve a nyári csónakokat 
is), amelyek folyón keresztül csatlakoznak a kiinduló-lapkájához. 
Megjegyzések: 
1. A játékosoknak érdemes úgy lerakni az úttal rendelkező lapkákat, hogy azok ne akadályozzák a 
csónaklapkáknak a kiinduló-lapkához történő csatlakozását (hacsak nincs náluk a 2a nyári csónak). 
2. A csónaklapkáknak nem szükséges a vizes oldalukkal egymáshoz kapcsolódniuk, viszont ha nem így 
kapcsolódnak, akkor itt nem jár értük pont. 

 

Flipper (4+ játékos) 
A játékos megfordíthat egy lapkát a saját falujában anélkül, hogy kifizetné a fejlesztési költségét. Ezen kívül kap 
további 2 pontot. 

 

Ianvincible (5+ játékos) 
A játékos kap 5 pontot. 

 

White Wind (6 játékos) 
A játékos 1 pontot kap minden, a játék végén nála lévő munkásért. 
Ezek azok a munkások, amelyeket a játékos a saját falujában használt télen, illetve azok a munkások, amiket nem 
használt télen. 
Megjegyzés: Minden munkásért csak egyszer jár pont. Amelyik munkást már használta a játékos a 
gyógyszerésznél (apothecary), a kézművesek céhénél (craftsman’s guild), a “Key market”-nél vagy a közösségi 
háznál (village hall), azért itt már nem jár pont. 

 
  



Nyári csónakok 

 

Boat 1a 
Amikor a játékos a nyár és az ősz végén munkásokat vesz el az egyik csónakról, illetve amikor a tél végén elveszi 
az egyik csónakot, akkor húzhat két munkást a zsákból (ha még van). Ez az egyetlen lehetőség, amivel bármelyik 
játékos új munkásokat szerezhet a tél végén. A munkásokat azután húzhatja a játékos a zsákból, miután minden, 
győztes licitben résztvevő munkás (beleértve a zöldeket is) bekerült a zsákba. 

 

Boat 1b 
Amikor a játékos a nyár és az ősz végén munkásokat vesz el az egyik csónakról, illetve amikor a tél végén elveszi 
az egyik csónakot, akkor elvehet egy zöld munkást a készletből (ha még van). Ez az egyetlen lehetőség, amivel 
bármelyik játékos új munkást szerezhet a tél végén. 

 

Boat 2a 
Erőforrások szállításánál az erőforrásokat mezőn keresztül (ahol nincs út) és úton is szállíthatja a játékos. Ezen 
kívül, amikor a játékos új lapkát helyez el a falujában, az összeérő lapkák oldalai típusának nem kell megegyezniük 
(vagyis figyelmen kívül hagyhatja az útra, mezőre és vízre vonatkozó lehelyezési szabályt). Ennek a képességnek 
nincs hatása a Sea Bastion csónak értékelésénél, aminél ahhoz, hogy pontot érjen, továbbra is hurkot alkotó 
útvonalra van szükség. 

 

Boat 2b 
A játékos falujában lévő lapkák által nyújtott összes, szállítási kapacitásra és fejlesztésre vonatkozó képessége 
megduplázódik. Ha a játékosnál van a Keyflower csónak a játék végén, akkor annak a pontértéke is 
megduplázódik. 

 

Boat 3a 
Lapkafejlesztésnél bármelyik erőforrás (arany, vas, kő és fa) használható bármelyik másik erőforrás 
helyettesítésére. 

 

Boat 3b 
A játék végi pontozásnál bármelyik erőforrás (arany, vas, kő és fa) beszámítható bármelyik másik erőforrás helyett. 

 

Boat 4a 
Ha egy másik játékos licitált egy falulapkára kék, piros vagy sárga munkásokkal (de nem zöldekkel), akkor ennek a 
csónaknak a tulajdonosa rálicitálhat egy másik színnel (akár zölddel is). Ilyenkor viszont az új licitben résztvevő 
minden munkásnak azonos színűnek kell lennie. Ha a játékos ezt a tulajdonságot használva licitál felül egy másik 
játékost, akkor ehhez a licithez használt munkásait az oldalukra kell fektetnie, hogy meg lehessen különböztetni 
őket. 
Ha a többi játékos innen átmozgatja az összes munkását máshova (mert felüllicitálták) és a lapkát nem használta 
még senki (vagyis nincs rajta munkás), akkor a fekvő munkásokat fel kell állítani és innentől kezdve ezek 
határozzák meg a licitáláshoz és lapkahasználathoz beadható munkások színét. 

 

Boat 4b 
Ha egy lapkára már licitált valaki, vagy egy lapkát már használt valaki, akkor ezen csónak tulajdonosának nem kell 
betartania a színkövetési szabályt akkor, amikor munkást tesz az adott lapkára annak használatakor (akkor sem, 
ha zöld munkásokat használtak eredetileg az adott lapkánál). A játékos bármilyen, akár különböző színű 
munkásokat is használhat. Ilyenkor a munkásait az oldalukra kell fektetnie, hogy meg lehessen különböztetni őket. 
Az oldalukra fektetett munkások is beleszámítanak az egy lapkára helyezhető legfeljebb hat munkásba. A többi 
játékosnak továbbra is az álló munkások színét kell követnie a licitálásnál és a lapkahasználatnál olyan lapkák 
esetén, amelyeken fekvő munkások vannak. Az olyan lapkáknál, amikre még nem licitáltak és amiket még nem is 
használtak, nem érvényesül ennek a csónaknak a hatása – ezekre a csónak tulajdonosának is állítva kell rátennie 
a munkásait és csak azonos színű munkásokat használhat. 

 


