
Peloponnészosz » Kecske kiegészítő 2012
A kiegészítőhöz szükséges az alapjáték!

Játékelemek
9 lapka (5 Épület + 4 vidéklapka)
8 korong (6 Kecskekorong és 2 narancsszínű korong)
5 narancs fa jelző, 
10 fa ezüst érme
Játékostábla

Előkészület és a játékmenet
A 9 lapkából 8-at válasszatok ki, és szét a hátlapjuk alapján, és keverjétek össze az eredeti 
játék A, B és C lapkájával. A D lapkára csak akkor van szükség, ha
a Hellas kiegészítővel is játszotok!
Minden játékos kap egy kecskekorongot, amit a játékoslapjára, az 
ételsáv „0“ mezőjére tesz. 
Ezután teszik az ételsávra a játékosok a jelzőjük, rá a kecskekorongra.

A Kecske kiegészítőben, 6 lapka kerül felfordításra minden fordulóban: először egy sor,
annyi lapkából, ahányan játszanak, majd a maradék lapkák a Conquest lapka mellé 
kerülnek.

A Kecske egy új nyersanyagot ad  a Peloponnészoszhoz, amit át le-
het váltani más nyersanyagra vagy pénzre. A Kecskekorong mindig 
előre halad az ételsávon, ha a játékos olyan lapkát szerez, amin van 
kecskejel: csak egyszer, ha a jel a lapka jobb felső sarkában van, és 
minden fordulóban, ha jobb alsóban.

Mint az ételnél, legfeljebb 13 Kecskét gyűjthet a játékos az ételsávon. 
Ha a kecskék száma túllépné a 13-at, a felesleget a Luxussávhoz 
kell adni, mint rendesen.

Azonban az ételsávon számon tartott kecskéket csak azután használhatja fel a játékos, ha egy 
új lapkát szerzett, amin van kecskejel (mindegy, hogy a lapka felső vagy alsó sarkában). 
Ha ez történik, akkor a játékosnak át kell váltania az 
összes kecskéjét más nyersanyagra vagy pénzre (minden 
átváltási arány 1:1) a bevételfázis után. A játékos sza-
badon választhatja meg, hogy mit szeretne kapni a 
kecskéjéért. Ezután a kecskekorongot az ételsáv „0“ 
mezőjére kell visszatenni.
Minden olyan fordulóban, amikor a játékos új kecs-
kejelet is tartalmazó lapkát szerez, át kell váltania az 
aktuális kecskéit más nyersanyagra.

Peloponnészosz » Kereskedelem 
kiegészítő

Játékelemek
5 Kereskedelem-lapka: 
Kő és/vagy Fa ételért, 
Érme Kőért, Ételért és/vagy Fáért
Kő és/vagy Fa Érméért
Luxuscikk érméért és/vagy Gabonáért 
2 érme egy új Lakosért

Előkészület és a játékmenet
Az 5 Kereskedelem-lapkát keverjétek össze és 
képpel lefelé tegyétek egy pakliba.
Minden forduló előtt, a legfelső kereskedelem-lapkát 
fordítsátok meg. Ez mutatja meg, hogy melyik nyersa-
nyagokat cserélheti a fordulóban egy adott játékos.
Miután a játékosok megkapták a bevételük, de még azelőtt, hogy a katasztrófa-koron-
got megfordítanák, az a játékos, aki az utolsó a körsorrendben, átválthat úgy és azt, ami 
a lapkán van, annyiszor, amennyiszer akar.
Minden forduló végén, a képpel felfelé fordított kereskedelem-lapkát a pakli alá kell 
tenni, és egy új kereskedelem-lapkát, a pakli legfelső elemét, kell megfordítani.

Speciális épületek összefoglaló
Raktár 
A tulajdonosának nem kell ellátnia a 
játék végéig étellel a lakosait.
Kecskelegelő
Megvédi a tulajdonosát a Hanyatlás
(Decline) katasztrófától.

Fordítás: Dunda

A Peloponnészosz első kiegészítőjével együtt használva, a játékot 7 fő is játszhatja!


