uvádí

královský dvůr

Herní materiál

– 1 deska dvora
– 59 žetonů surovin
– 25 kartiček postav a budov

Úvod

Sklízejte suroviny z vašeho království, stavte nové budovy a najměte si nejvlivnější postavy
celého království!

Průběh hry
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Nad čtyři domina, z nichž si vybíráte, položte desku dvora a na ni balíček vystříhaných a zamíchaných kartiček, lícem dolů. Otočte horní tři kartičky lícem vzhůru
a vyložte je vedle do řady.

Mechanismus výběru dílků
a jejich pokládání do království jednotlivých hráčů se
nijak nemění.
Po přiložení dílku do
království umístěte na každé
políčko krajiny, na němž
není korunka, jeden žeton
odpovídající suroviny:
Obilné pole > Obilí
Les > Dřevo
Jezero > Ryba
Louka > Ovce
Vřesoviště / Doly: ŽÁDNÝ!

Takto každý hráč buduje své království dle pravidel základní hry. Navíc ovšem může na konci
svého tahu:
- BUĎ odhodit libovolné 2 různé suroviny ze svého království, a pořídit si tak jednu ze tří kartiček ležících lícem vzhůru na desce dvora (tyto kartičky opět doplňte z balíčku na tři, jakmile
vylosujete nové dílky domina pro příští kolo).
- ANEBO odhodit 4 různé suroviny, projít dobírací balíček kartiček postav/budov, vybrat z něj
jednu konkrétní kartičku a tu si pořídit. Balíček poté zamíchejte a vraťte na desku dvora.
Právě pořízenou kartičku postavy/budovy musíte položit na políčko krajiny, na kterém NENÍ
KORUNKA ANI ŽETON SUROVINY (nemusí to však být jedno z políček, které se právě uvolnilo
odhozením suroviny při pořizování této kartičky).
Kartičku budovy lze umístit jen do odpovídající krajiny (mlýn na obilné pole atd.)
Postavy lze umístit do libovolné krajiny (za dodržení podmínek výše).
Zbylé suroviny na konci hry nepřináší žádné body, vyjma případů, kdy za ně výslovně přináší
body sousedící postava (viz níže).
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Na budovách jsou další korunky, které
mohou zvýšit výnos z dané oblasti při
závěrečném bodování.
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Každá postava dává body svým specifickým způsobem. Například kupec
přináší 2 body (uvedené vlevo dole) plus
2 body za jakoukoli surovinu ležící na
osmi políčkách s ním sousedících
(jak napovídá 8 symbolů na jeho okraji).

Deska dvora,
postavy a budovy
Tiskněte jednostranně!
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Žetony surovin
Tiskněte jednostranně!

mindok.cz

fb.com/hry.mindok

