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Snowdonia KIEGÉSZÍTŐ: 
a daffodil linE

Játékelemek                                                                                  

E szkenárió játékmenete                                                 

1 db 18 lapos pakli, ami tartalmaz:
1 szkenárióleíró-kártya
1 új Mozdony
7 új csatornavágány-kártya
1 új akciómező-kártya
8 új állomáskártya

1 db játékszabály







Ennek a szkenáriónak a játékmenete ugyanaz, mint az alapjátéké (Mount 
Snowdon), a következő változtatásokkal:

Nárciszgyűjtés, a játék végi pontozáshoz
Csatornafeltöltés, a kőtörmelék kiásásán kivül
Kőtörés, kőtörmeléket hoz létre a munkához.





A Nárcisz-vonal (Daffodil Line) egy vasútvonal Angliában, 
Herefordshire és Gloucestershire megyében, ami Ledbury 
Town és Gloucester városa közt fut.

1885-ben nyitották meg és a vasútvonal legnagyobb része Herefordshire 
és a Gloucestershire csatorna déli részén épület meg és Newent (a jelen-
legi otthonom) része volt ennek.

Ez a haladó szkenárió 1-4 játékos részére kicsit megkeveri a játék szabá-
lyait a nárciszgyűjtés, kőtörés és a csatornafeltöltés hozzáadásával.

Tony Boydell, 
2013
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A Daffodil Line kártyahatások módosítója             
3-as szerződéskártya: kezeljük úgy, mintha ezt mondaná: “…a követ-
kező érvényes helyszínről az összes kőtörmeléket begyűjtheted vagy 
teljesen feltöltheted”. Ez lehetővé teszi, hogy teljesen feltölts egy 
csatornavágány-kártyát törmelékkel.
26-os és 30-as kártya: kezeljük úgy, mintha ezt mondaná: “...vegyél
és/ vagy tegyél kétszer annyi kőtörmelékkockát”.
No.1 L.A.D.A.S mozdony lehetővé teszi, hogy két plusz kőtörmelék-
kockát tegyél csatornavágány-kártyákra, és az alapjáték képessége is él.
No.8 Snowplow lehetővé teszi, hogy egy plusz kőtörmelékkockát te-
gyél csatornavágány-kártyákra, és az alapjáték képessége is él.

Megjegyzés: a fentebbi kártyáknál szükséges, hogy legyen kőtörmelék-
kocka a saját talonodban, ha le akarsz tenni egy csatornavágány-kártyára.







Előkészületek
Az 1-es állomást (Ledbury) tegyétek Llanberis tetejére. A többi 7 
állomást az alapjáték szerint tegyétek le.
Keverjétek meg az alapjáték vágánykártyáit, és tegyetek a megfe-
lelő számban, véletlenszerűen választva, Skew Bridge, Dymock és
Gloucester elé. Tegyetek ezekre a kártyákra és az állomások ásóval 
jelölt mezőire megfelelő számú kőtörmeléket.
Keverjétek meg a Daffodil Line Csatornavágány-kártyáit és tegyetek 
belőlük a többi állomás közé a megfelelő számban. A csatornavá-
gány-kártyákra NE tegyetek kőtörmeléket.
A sárga jelzőket tegyétek félre, ezek ebben a szkenárióban nem lesznek 
használva. Helyette nárciszként lesznek felhasználva, amiket a játék 
során gyűjthettek össze.
Tegyétek az új verziójú Gyárakciót [C] a táblára, a játékosszámnak 
megfelelő oldalával felfelé.











Játékmenet

Nárciszok
Néhány állomásmezőre és földmunka-területre nárcisz van 
nyomtatva. Amikor elkészültök ezekkel a mezőkkel, azonnal kaptok 
1 sárga jelzőt, amit a saját talonotokba tesztek. A nárciszok a játék vé-
gén kerülnek értékelésre.
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Gloucester: nárciszmezők (kereskedés a gyűjtött nárciszokkal)
Ha ezen mezők egyikén akarsz építeni, akkor a meghatározott számú
nárciszt tegyél vissza a központi talonba, és tedd a jelződ a mezőre.

Földmunka és a csatorna feltöltése
A földmunka-akciók egy részénél a játékosnak a saját 
talonjából kell letenni kőtörmelékeket vágánykártyára. Az 
alapjátékból származó vágánykártyákról, mint máskor is, le 
kell venni a törmelékeket. Az új csatornavágány-kártyák
kőtörmelék nélkül kezdik a játékot, és kőtörmelék ele-
meket kell letenni rá, mielőtt vágányt lehetne fektetni rá.
Ha a játékos csatornavágány-kártyára lépve hajtja végre a földmunka-akci-
ót, minden egységért, amiért általában egy kockát venne le, most egy kőtör-
meléket kell tegyen a saját talonjából a csatornavágány-kártyára. Ehhez
kell lennie felhasználható kőtörmelékének, és egy földmunka-akciót kell vég-
rehajtania. Ha már nincs több kőtörmelék-kockája, akkor a földmunka-akció-
ja azonnal véget ér.
Minden csatornavágány-kártyán van egy szám, ami megmutatja, hogy mennyi 
kőtörmelékre van szükség az elhagyott csatorna feltöltéséhez. Aki a szükséges 
kőtörmelék utolsó darabját teszi le, az befejezi a csatornavágány-kártyát, és 
kap egy sárga nárciszjelzőt. A játékosok addig nem tehetnek sínt a csatorna-
vágány-kártyára, míg nincs rajta a kártya számával egyenlő mennyiségű tör-
melék. Nem lehet a kártyára a rajta lévő számnál több törmeléket tenni.

Az események
Ha a kiásásesemény következik be, akkor a csatornavágány-kártya mint egy normál 
kártya viselkedik, de fel kell tölteni kőtörmelékkel a központi talonból, kártyán-
ként a földmunka-teljesítménynek megfelelően. Nem kizárt, hogy egy esemény 
vagy  játékos ásása közben keverni kell a kőtörmelék levételt és felrakást.
A vágányfektetés-eseménynél, takarítsátok le a már összegyűjtött kőtörmelé-
ket vagy adjatok annyit a csatornához, hogy fel legyen töltve, majd fordítsátok 
meg, mint az alapjátékban.

Gyár
A Gyárakciónak [C] most már van egy harmadik opciója is: a “kőtörés”. A já-
tékos a saját talonjából elvett 1 kőért (beteszi a zsákba), kap 2 kőtörmeléket 
a központi talonból. A játékos keverheti az akció 3 lehetőségét a megfelelő 
módon, ha ezt az akciót választja.
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Értékelés

A 7-es állomáson (Over Junction) az acélrúd állomásmezők a szerződés-
kártyák vágánybónuszaiba beleszámítanak, az épületbónuszaiba nem.

Játék vége

A földmérő
Ha a játékos földmérője a 3-as állomáson (Dymock) vagy a 7-es ál-
lomáson (Over Junction) áll a játék végén, akkor vegyen el 1 sárga jelzőt
az általános talonból még az értékelés előtt.

Nárciszok értékelése
Miután az alapjáték szerinti értékelés lezajlott, a játékosok pontokat kapnak 
a nárciszokért. Pontok a nárciszok 4 darabos csoportjaiért (vagy csoport 
részekért) járnak, még hozzá 3/9/19/34 pont jár 1/2/3/4 nárciszért. Ha 
a játékosnak 4-nél több nárcisza van, akkor egy újabb négyes nárcisz-
csoportot alakít belőle, és azért is pont járt. Például 6 nárciszért a játékos
34+9 = 43 pontot kapna.

Megjegyzés: A sárga jelzők a nárciszoknak felelnek meg, és számuk nincs 
korlátozva (bár elégnek kéne lennie). Ha elfogyna mégis, akkor lehetőség
szerint valamilyen sárga jelzővel pótoljátok.

Új mozdony

Utility Loco
Egy szenet hoz. A fordulók kezdetén a tulajdonosa fizethet egy szenet,  
hogy az adott fordulóra kapjon egy idénymunkást.
Az A akció előtt, a többi képesség vagy kártya végrehajtása előtt, a tu-
lajdonosa kiválaszthat egy másik játékoshoz tartozó mozdonyt. A Utility 
Loco erre a fordulóra lemásolja az adott mozdonyt. Megjegyzés: Ha a
Utility Locot idénymunkás szerzésre használják, akkor az ár mindig egy 
szén; A Snowdon vagy a Prototype Engine lemá-
solása nem hoz győzelmi pontokat, mert a Utility 
Loco hatása csak a forduló végéig tart, és nem a 
játék végéig.


