Játékossegédlet
Iránymutatás és összegzés a táblán történő kalandokról: segíti a játékosokat a könnyebb
eligazodásban. Nem kell mindig a szabályt lapozgassák!
A játék menete

A játékos a körében tetszőleges sorrendben végrehajthatja az alábbi akciókat:

‐‐ Dob a fehér kockával és lép a táblán tetszőleges irányba, a dobott értéknek megfelelően,
de figyelembe véve a lépésmódosítókat.

‐‐ Körönként egyszer megeheti egyik pogácsáját (
pontosan lelépheti.

), és a hátoldalán lévő számot (

‐‐ Körönként egyszer cserélhet a rendelkezésére álló készletből:

Külünleges játékmezők

Piros mező: áthaladáskor
vagy rálépéskor be kell adni
egy pogácsát.
Ha nem tud beadni, akkor -1-es
lépésmódosítót kap, maximum -2-es
lehet nála.
Kék gyorsító mező: dob
a kék kockával és annak
megfelelően lép, ilyenkor
egyik lépésmódosító sem
érvényesül.
Kalandmező: próbára teszi
a szerencséjét a sárga kockával.
Rövidítés kezdete: áthaladáskor vagy rálépéskor, ha beadja a
megfelelő fizetséget, beléphet a
rövidítés első mezőjére. Az átjutás
1 vagy 2 körig tart.
A rövidítés kezdőmezőjére nem kell pontos dobással érkezni!

Pogácsa mező: húzhat egy pogácsát
a készletből véletlenszerűen.

Jótanács: kap egy jótanácsot.

Aranypénz: kap egy aranyat.

Balszerencse: be kell adnia
egy jótanácsot; ha nincs,
akkor 2 pogácsát.
Ha nem tud beadni, akkor -1-es lépésmódosítót kap, maximum -2-es
lehet nála.
Állatok, tárgyak, varázstárgyak: megkapja a mezőn szereplő állatot, tárgyat
vagy varázstárgyat a készletből.

)

Város és Palota: nem lehet
rajtuk áthaladni, mindenképpen meg kell állniuk. Ezen
a mezőn az alábbiak szerint
varázstárgyat, állatot vagy
pogácsát vásárolhat:

Varázsló: egy pogácsáért
átvarázsoltathatja egy varázstárgyát egy másikra, ha
legalább 4-est dob a sárga
kockával.

Vár: ha a játékos teljesítette
a kalandkártyáján szereplő
feladatokat, dobhat a sárga
kockával. Legalább 8-as szerencsedobással megnyeri a
játékot. Körönként egy próbát tehet. Minden sikertelen
próbálkozás után kap egy
jótanácsot.

Bővebb magyarázat:
A tárgyak és állatok leírása a szabályban
található. Ezeket elegendő akkor elolvasni, ha
egy játékos ilyen mezőre érkezik, de a lapkák
hátulja is segít.

Lépésmódosító területek

Csak akkor kell figyelembe venni, amikor egy játékos már rajta áll az adott terület valamelyik mezőjén és a fehér kockával dob. Ha a játékosnál is van negatív lépésmódosító, akkor azokat össze
kell adni, de -2-nél rosszabb nem lehet! Ha a dobás összértéke 0 vagy kisebb, a játékos nem léphet
(csak pogácsával).
Kalandkártya teljesítése

A játékot az a játékos nyeri, aki elsőként lép a Várba, miután teljesítette
két részből álló küldetését:
A küldetés helyszíne:

Varázstárgyak,
amiket a Várba kell vinni:

Tárgy, amit a
helyszínen kell
leadni:

A Várba jutáshoz használható segítségek:

