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Összetevők 
 

 30 fém pontjelző (20 db 1 pontos és 10 db 
3 pontos) 

 

 6 fa patkány munkás (a szóló módban 
Rugwort használja) 

 

 20 fa foglaltjelző és a hozzávaló 20 matrica 
 

 1 szuper nyolcoldalú kocka a szóló módhoz 
 
 
 

Legendás kiegészítő 
10 legendás kártya (5 db állatka- és 
5 db épületkártya) 
 
 

Extra! Extra! kártyák 
15 kártya (amik közül 6 egyedi) 

 
 
 

Extra! Extra! 
 

Megélénkült az élet Örökvölgyben: farsang 
zajlik épp a városban, tűzzsonglőrök lépnek 
fel, és a scrruble-bajnokság is hamarosan 
elkezdődik. Nem csoda hát, hogy a helyi hírlap 
alig győzi a rengeteg esemény feldolgozását! 
 
Ha szeretnél ezekkel az extra kártyákkal is 
játszani, egyszerűen a játék előkészítése során 
keverd a lapokat a többi kártya közé. 

Legendás kiegészítő 
 

A legendás kártyák Örökvölgy egyedülálló 
épületeit és állatkáit képviselik. Ezek a kártyák 
nagy mértékben megnövelik a játék változatos-
ságát és összetettségét, ezért azt javasoljuk, 
hogy ne használjátok őket mindaddig, amíg az 
alapjátékot kellő mélységben meg nem ismeri-
tek, és csak ez után csavarjatok egyet a normál 
játékmeneten. 
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Játék előkészítése 
 

A játék előkészítése során válogasd külön a 
legendás állatka- és épületkártyákat, keverd 
meg őket képpel lefelé külön-külön, majd ossz 
véletlenszerűen minden játékosnak 1-1 legendás 
állatkát és 1-1 legendás épületet. Ezeket a 
kártyákat mindenkinek titokban kell tartania, 
de nem számítanak bele a maximális kézméret-
be, és nem számítanak „kézben lévő” lapnak 
sem. A megmaradt legendás kártyákat (anélkül, 
hogy megnéznéd őket) tedd vissza a játék 
dobozába. 
 
 

Részletek 
 

A legendás kártyákat ugyanúgy kell kijátszani, 
mint a normál kártyákat, az alábbi fontos 
különbségek betartásával: 
 
Kijátszhatsz egy nálad lévő legendás kártyát 
úgy, hogy minden erőforrás költségét megfize-
ted, illetve ha egy kártya neve szerepel a 
legendás lap tetején lévő vörös zászlóban, 
akkor kijátszhatod azt ingyen is, ha az említett 
nevű kártyát el tudod dobni a városodból. Ettől 
kezdve a vörös zászlóban szereplő nevű kártyát 
nem játszhatsz ki a városodba. 
 
 
 
 

 
Bármilyen esemény feltételeink vizsgálata 
esetén, vagy egy állatka-, illetve épület ingyenes 
kijátszásakor a legendás kártya a vörös 
zászlóban szereplő nevű kártyának számít. 
 

Minden legendás kártyád egy-egy 
újabb üres kártyahelyet nyit meg a 
városodban. 
 

Egy kijátszott legendás kártyát semmilyen 
okból nem dobhatsz el a városodból. 
 

Index 
 

Cirrus Windfall: Amikor játékba jön, kijátsz-
hatsz egy maximum 3 pontot érő kártyát ingyen 
a kezedből, vagy a rétről. 
 
Foresight: 2 kártyát húzhatsz, ha kijátszol a 
városodba egy állatkakártyát, illetve kapsz 1 
tetszőleges erőforrást, ha kijátszol a városodba 
egy épületkártyát. 
 
Amilla Glistendew: Teljesíted bármelyik, eddig 
még nem teljesített eseményt, még akkor is, ha 
nem felelsz meg a követelményeinek. 
 
Poe: Amikor játékba jön, illetve amikor 
használod, eldobhatsz a kezedből minden 
lapot, majd annyi új kártyát húzhatsz, mint a 
kézlimited (8). 
 
Fynn Nobletail: A játék végén 2-2 pontot ad 
minden alap eseményjelződ után, illetve 3-3 
pontot minden megszerzett speciális esemény-
kártyád után. 
 
Bridge of the Sky (Az Ég Hídja): Játssz ki egy 
épületkártyát ezen kártya fölé, -3 erőforrás 
költségért. Az Ég Hídja majd a felette lévő 
épület után ad pontot (nem ad bónusz pontot, 
csak a kártyán felsorolt értéket). 
 
McGregor’s Market (McGregor Piac): Amikor 
játékba jön, illetve amikor használod, kapsz 2 
tetszőleges erőforrást. 
 
Oleander’s Opera House (Oleander Operaház): 
A játék végén 2-2 pontot ad a városodban lévő 
minden egyedi (Unique) állatkád után. 
 
Silver Scale Spring (Ezüstpikkely Forrás): 
Megtartod a felépítése során kapott pontokat. 
 
The Green Acorn (A Zöld Makk): Kijátszhatsz 
kártyákat a kezedből, vagy a rétről. 
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