


Képtelenség! Az éhínség alatt 
kiürültek a csűrök, és a tengeren 
kell táplálékot keresned. 
Szigonnyal a kezedben húzod fel 
a horgonyt, és indulsz fókára 

A tartozékok

vadászni. De vigyázz! Nem 
minden uszonyos barátságos. 
A szirén éneke miatt biztos 
hajótörött leszel!

3. Helyezzétek a szirént a 
közös készletbe.

4. Keverjétek a 
királyivégzés-kártyát a 
pakliba.

3 szabálykönyv
(német, francia és angol)1 királyivégzés-

kártya

Előkészületek

1. Készıt́sétek elő az alapjátékot a 
szokásos módon.

2. Keverjétek meg és helyezzétek 
le az örvénykorongokat az 
adott helyszínek mellé, ahogy 
az lent látható.

1 szirén

6 örvénykorong



Szirének
Ha a korongon szirén van, és annak 
színe azonos az egyik általad uralt helyszín 
színével, akkor ellenállsz a szirén énekének, 
és irányíthatod - még akkor is, ha már 
korábban valaki más irányítása alatt állt! 
Vedd el a szirént, és tedd oda, 
ahol rátaláltál. (A korongot helyezd 
magad elé, ezzel jelezve, hogy 
most te irányítod a szirént.) 
A szörnyekhez hasonlóan a 
szirénnek is 1-es támadó- és 
1-es védekezőereje van, befolyá-
solja a mozgásod és árukat lophat. A szirén 
mozoghat a tengeralattjáró és a hajó út-
vonalak mentén, és a vele azonos mezőn álló 
ellenséges munkásokat a mezőjén tartja.

Ha a korong színe egyik általad uralt helyszín 
színével SEM egyezik, akkor 
a szirén elbűvöl. Vedd el szirént, és tedd 
a korong helyére. Csapdába estél az adott 
helyszínen, amíg a szirént meg nem hódítod, 
el nem megy onnan, vagy a munkásod le nem 
vándorol a tábláról. Megjegyzés: Ha a szirén 
már az irányításod alatt áll, fordítsd vissza a 
korongot, hogy az örvény oldala legyen felfelé. 

A kiegészítő játékmenete

Ez a kiegészıt́ő egy új ételforrást 
és egy új szörnyet ad a játékhoz! 
Ha a mozgás akciót az egyik 
munkásod egy örvénykorongos 
helyszıńen fejezi be, fordıt́sd 
meg a korongot, hogy mindenki 
lássa, mi van rajta, 
fóka vagy szirén.  

Fókák
Ha a korongon fóka van, és annak 
szı́ne azonos az egyik általad uralt helyszı́n 
szı́nével (előőrs, tanya vagy város), akkor 
sikeresen elejtetted szigonnyal a fókát! 
Helyezd a fókakorongot a munkásodra. A 
fóka ezt a munkást egészen a III. korszak 
kezdetéig ellátja étellel, vagy ha már a III. 
korszakban illetve azon is túl jártok, akkor a 
játék végéig eteti. A korongot a lejárta után 
dobd el. 

Ha a korong színe egyik általad uralt 
helyszín színével SEM egyezik, akkor 
a fóka elúszik, és kikerül a játékból. 
Megjegyzés: Ha az adott munkást 
már megetetted fókával vagy borral,
akkor a korongot fordítsd vissza 
az örvény oldalára. 



Hogy gaztettéről minden gyanút 
elhárıt́son, Anne királynő útra kelt 
az északi vizek felé – a helyre, 
ahol szirének andalıt́anak el 
vágyakozó férfiakat és vezetik 
hajójukat egyenesen a szir-
teknek . Egy ilyen vízi boszor-
kányt a tengerészek is ismertek,
a tengerparti Elizabeth Jane-t. 
Csáberejétől védve a királynő 
hozzá hajózott, két örvényt is 

Királyi végzés

elhagyva, mielőtt szándékosan 
összetörte volna a királyi hajót. 

Hogy alattvalói hűségét
megnyerje, a királynő az

elhagyott özvegy szerepét
öltötte magára és gyakran

hallották, ahogy kitalált
meséjét előadja: “Attól félek, a 

király vágya és bujálkodása
okozta vesztét. ”Az összes hıv́ő 

elhitte a meséjét, kivéve egy jámbor 
szerzetest.

…A történet folytatódik az 
Alter Ego kiegészı́tőben.

Szirén akció (bármikor kijátszható akcióként) 

Kapsz 2/4 tiszteletpontot 
(üres/erőforrás), vagy 
3/5 tiszteletpontot, ha 
te irányítod a szirént. 

Fontos: A lehelyezése után 
játékban marad, és a 
további körökben 1-gyel 
kevesebb akciód lesz. 
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A TÖRTÉNET FOLYTATÓDIK...

Válassz egy eldobott 
tájlapkát (a fejlődéskocka 
miatt már levettétek), és 
a tájlapkákra vonatkozó 
szabályokat betartva, 
helyezd erre a kártyára. 
Mivel ez a lapka nincs a 
táblán, nem lehet róla 
lopni, és a nemesek sem 
fenyegethetik. Továbbá 
NEM fizetsz hűbért egyik 
uralkodónak sem, amikor 
ezen a lapkán árut 
takarıt́asz be. 
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