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Donald X. Vaccarino játéka 2-5 játékos 
részére, 8 éves kortól 

Új helyszínek és kihívások várnak rád ezen a vidéken!

Négy új terület - mindegyike két új helyszínnel - nyújt új 
lehetőségeket a királyságod formálására. Mitöbb a fe-
ladatkártyák új kihívásokat támasztanak az építkezésnél és 
segítségükkel még több pontot szerezhetsz a játék végén.

•  4 játéktábla - Mindegyik tábla két külnböző 
helyszínnel és egy kastéllyal.

• 16 helyszínjelző - Mindegyik egy-egy új akcióra 
jogosítja fel a játékost minden egyes körében.

•  8 összefoglaló lapka az új helyszínekhez

• 6 feladatkártya - A játék végén plusz pontok
megszerzésre adnak lehetőséget a célkártyákon felül.

• 10 harcos - Kettő minden színben

• 5 szekér - Egy minden színben

• 5 hajó - Egy minden színben

• 5 városháza - Egy minden színben

• 1 szabálykönyv

Az előkészületek megegyeznek az eredeti játékkal leszámítva a következő változásokat:

• Keverjétek össze a négy új táblát a nyolc eredetivel plusz bármelyik kiegészítőhöz tartozókkal; majd 
véletlenszerűen válasszatok négyet és alkossatok belőlük egy négyszögletes (2x2) táblát!

• Az ehhez a kiegészítőhöz tartozó táblák mellé tegyétek le mindkét vonatkozó összefoglaló lapkát!

• Keverjétek meg a feladatkártyákat, majd véletlenszerűen húzzatok annyit, ahány ehhez a kiegészítőhöz tartozó tábla 
került játékba! Tegyétek őket a célkártyák mellé!

• Osszátok ki a játékosoknak a szekerüket, a hajójukat, a két harcosukat és a városháza lapkájukat!

Szülőföld, Erődítmény, Út, Menedék, Fejlődés, Szélrózsa

Back

2x világítótorony 2x erdészház 2x kaszárnya 2x útelágazás

2x városháza     2x erőd                 2x kolostor             2x szekér

A szekér a “szekér akció” 
segítségével kerül játékba és vé-
giggurulhat a tábla 
szárazföldjein.

A hajó a világítótorony 
segítségével kerül játékba és 
keresztülszelheti a tábla vízeit.

A harcosok a kaszárnyán 
keresztül kerülnek játékba és 
blokkolják a körülöttük lévő ter-
ületeket.

A városháza a hasonló nevű 
akcióval kerül játékba és hat 
településnek számít.

Megjegyzés: Így 0-4 feladatkártya kerülhet játékba az új táblák számától függően. Az új táblákat könnyű megismerni, mivel 
csak ezeken van 2 különböző helyszín.

Tartozékok

Változások az előkészületekben
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Erdészház

Építs egy települést egy üres erdő mezőre! Ha lehetséges, akkor meglévő 
településed szomszédjába kell építkezned.
Ha nem maradt több üres erdő mező a táblán, akkor nem hajthatod végre.

Útelágazás

Húzz egy plusz területkártyát minden köröd végén. A körödben
eldöntheted, hogy a két kártya közül melyiket használod a kötelező és és 
a bónuszakcióidhoz, ha vannak. A köröd végén dobd el mindkét kártyát.

Az első bónuszkártyát már a lapka megszerzésének köre végén 
felhúzhatod.

Városháza

A körödben leteheted a városháza lapkát a táblára; a lerkása után a lapka ott 
marad a játék végéig. Kötelező meglévő településeddel szomszédosan 
leraknod, valamint mind a 7 mezőnek üresnek és beépíthetőnek kell lennie.
A városháza minden szempontból 7 felépített településnek számít, mind 
a célkártyáknál, mind a feladatkártyáknál. A városháza szomszédságába 
ugyanúgy építhetsz újabb településeket, mint minden más településed mellé.

Kolostor

Építs egy települést egy üres szurdok mezőre! Ha lehetséges, akkor 
meglévő településed szomszédjába kell építkezned.
Ha nem maradt több üres szurdok mező, akkor nem hajthatod végre.

Erőd

Húzz egy területkártyát és építs egy települést a kártyának megfelelő üres 
területre! Ha lehetséges, akkor meglévő településed szomszédjába kell 
építkezned.

Képesség: Plusz egy települést építhetsz a készletedből. 

Képesség: Plusz területkártyát húzhatsz.

Képesség: Leteheted a városházát.

Az új helyszínek és képességük – Az alapjáték építési szabályai vonatkoznak rájuk is

A kiegészítő 8 új helyszínt tartalmaz.

valamelyik a kettő közül
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Világítótorony
Minden körödben egyet választhatsz az alábbi három lehetőségből:
• Leteheted a hajódat egy üres víz mezőre. Ha lehetséges, akkor 

valamelyik saját településed szomszédságába kell tenned.
Ezt az akciót csak akkor választhatod, ha a hajó éppen nincs a táblán.

• Mozgathatod a hajódat maximum három mezőt a vízen keresztül. 
A mezőknek üresnek kell lennie.

• Leveheted a hajódat a tábláról és visszateheted a készletedbe. Egy 
következő körben újra leteheted a hajót.

A harcos minden építkezést és mozgatást megakadályoz - sajátot és ellenfelét egyaránt - 
minden szomszédos mezőn. A már ott lévő településeket nem bántja. Ha a harcos lekerül 
a tábláról, akkor a mezők újra használhatóvá válnak.

A szekér mellé építhetsz településeket, és a szekér a játék végén ugyanúgy kiértékelődik, 
mintha település lenne.

A hajó mellé építhetsz településeket, és a hajó a játék végén ugyanúgy kiértékelődik, mintha 
település lenne.

A harcos a  játék végén ugyanúgy kiértékelődik, mint a települések.

Szekér
Minden körödben egyet választhatsz az alábbi három lehetőségből:
• Leteheted a szekeret egy üres, beépíthető területre vagy hegyre. Ha 
lehetséges, akkor valamelyik saját településed szomszédságába kell tenned.
Ezt az akciót csak akkor választhatod, ha a szekér éppen nincs a táblán.

• Mozghathatod a szekeredet maximum 3 mezőnyit üres, építésre 
alkalmas mezőkön vagy hegyeken keresztül. A mezőkön nem lehet 
sem település, sem szekér, sem saját, sem másik játékos harcosa.

• Leveheted a szekeredet a tábláról és visszateheted a készletedbe. Egy 
következő körben újra leteheted a szekeret.

Kaszárnya
Minden körödben a következő két lehetőség egyikét választhathatod:
• Leteheted az egyik harcosodat egy üres, beépíthető mezőre. Ha 
lehetséges, akkor meglévő településed szomszádságába kell tenned.

• Leveheted az egyik harcosodat a tábláról  és visszateheted a készletedbe.
Egy következő körben újra leteheted ezt a harcost.

Képesség: Egységeket hozhatsz játékba - hajókat, harcosokat, szekereket - hogy teret nyerj a 

királyságodnak. A harcosok, szekerek és hajók mind településnek is számítanak.

Vagy

Vagy

Vagy

Vagy

Vagy



4

Feladatkártyák
A feladatkártyák új lehetőséget teremtenek a játékosoknak a játék végi pontszerzésre a három célkártyán felül.

Minden kártya egy feltételt definiál, aminek a játék végén meg kell felelni ahhoz, hogy feltűntetett pontokat 
megkapjuk.
Minden játékos, aki teljesíti a feltételt megkapja a pontokat. A pontok csak egyszer járnak függetlenűl attól, hogy 
valaki esetleg többször is teljesít egy feltételt.

Szülőföld
5 pont, ha van olyan területegység, ami teljesen le 
van fedve az adott játékos településeivel.

Nem lehet a területen se üres mező, de se olyan, amin más 
játékos települése lenne.

Erődítmény:
6 pont, ha van olyan település, ami teljesen körül 
van véve saját településekkel.

Út:
7 pont, ha legalább 7 településből álló átlós vonalat 
építesz.

A településeknek szomszédosnak kell lennie; a vízszintes 
vonalak nem számítanak; az átlós vonalak iránya 
lényegtelen.

Menedék:
8 pont, ha van olyan helyszín, kastély vagy nomád 
tábor, amit teljesen körülvesznek a játékos települé-
sei.

Fejlődés:
9 pont, ha legalább 7 településed van a tábla egyik 
szélén.

A sarkok mindkét érintkező oldalnak részei. A településeknek 
nem kell szomszédosnak lennie.

Szélrózsa:
10 pont, ha a tábla mind a négy szélén van legalább 
egy településed.

A sarkok mindkét érintkező oldalnak részei.
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