
AGRICOLA
A lapkán egy tanya,

valamint két tekercs

látható. Az út pedig egy

legelőben végződik. Az első tekerccsel 

a játék végén 1 pontot lehet szerezni 

minden birka-marha párért. Az 

állatoknak nem kell ugyanazon a 

lapkán lenniük (máshogy mondva a 

kevesebb állatfajta létszámának 

megfelelő pontot kapja a játékos). A 

második terecs 1 pontot ad minden 

körbezárt legelőlapkáért. Bár a képen 

látható legelő nem úgy néz ki, mint 

ami körbe lenne kerítve. A legelőkön 

látható állatoknak ebben az esetben 

nincs jelentőségük.

Themenplättchen 

CAVERNA
Az út egy hegyben vég-
ződik. A whiskylerakat 
minden kör elején 1

győzelmi pontot ad (az 1 érme helyett), 
ha az út másik vége a kastélyhoz 
vezet. Ezt a pontot még a bevétel fázis 
előtt el kell számolni, mielőtt még 
meghatároznánk ki mennyi aranyat kap 
a pontsáv alapján.

SNOWDONIA
A lapkán egy normál 
whiskylerakat található. 
Az út háromfelé ágazik

el. A képen látható hegyivasútnak 
nincs jelentősége a játék szempont-
jából.

LE HAVRE
A lapkán egy világító-
torony, két hajó, 
valamint egy whisky-

lerakat látható. Ez utóbbi a szokott 
módon 1 aranyat hoz az első és a 
második fordulóban, ha az út a 
kastélyhoz vezet. A 3. fordulótól a 
bevétel 2 aranyra nő. Helyezzetek 
a lapkára egy érmét a készletből, 
hogy el ne feledkezzetek róla.

COSTA RICA
Az előlapon („1-3“) egy 

birka és egy tukán látható. 

Ez utóbbinak nincs jelen-

jelentősége a játék szempontjából. A 

hátoldalon („4+“) két birka és egy 

marha található. A dzsungel körbekerí-

tett területnek számít.

DIE KOLONISTEN
Az előlapon („1-3“) egy 

tanya és egy hajó látható.

A hátlapon („4+“) egy 

tanya, egy torony, valamint egy 

világítótorony. Hajó viszont már nem.

Kétoldalas lapkák 

Ha egy kétoldalas lapkát a 4. vagy egy 

azt következő körben szerzel meg, 

használd a hátoldalát (”4+”). Minden 

más esetben az előlapjával helyezd le 

(”1-3”). A 4. forduló elején fordítsd át a 

hátoldalára és ezután már így is kell 

maradnia a játék végéig. Oda kell 

figyelni, hogy a fordításkor a hegy 

pozícióját nem szabad megváltoztatni. 

Értékeléskor mindig csak az aktuális 

oldal számít .
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