elökészületek
I

a játék menete
II

Rakjátok ki a játéktáblát az asztal
közepére. Ha legfeljebb négyen játszotok, az előoldalát használjátok,
és a hátoldalát, ha öten vagytok.

Keverjétek meg az értékelőlapkákat,
és rakjatok egy-egy véletlenszerűn kiválasztottat a játéktábla A-D mezőire. A
többi értékelőlapkát rakjátok vissza a
dobozba, ezekre nem lesz szükségetek.

A

játékosszám

V

A fordulójelzőt rakjátok a fordulósáv első mezőjére.

Bevétel
Lapkahúzás, árak
Lapkaeldobás
Lapkavásárlás
Építkezés
A forduló vége

Az utolsó forduló után
kerül sor a végső értékelésre.

Mind bevételt kaptok, méghozzá egyrészt 5 aranyat kastélyotok után, másrészt pedig
további 1-1 aranyat minden whiskylerakatért, ami úttal össze van kötve kastélyotokkal.
A 3. és a rákövetkező fordulókban emellett még minden olyan játékosért aranyakat
kaptok, akinek ponthengere a tieteknél előbb van a pontsávon (vagyis akinek több győzelmi pontja van). A kapott arany mennyisége fordulóról fordulóra nő, és a fordulósáv
fölött láthatjátok.

+5
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IV

Az érméket rakjátok le a játéktábla mellé, ez lesz a bank.

Mind válasszatok magatoknak egy színt, és vegyétek el abból
a paravánotokat, a kastélyos területlapkátokat, a ponthengereteket, valamint egy eldobáslapkát. (A nem játszott
szín, szinek tartozékait rakjátok vissza a dobozba.)

A

Ponthengereteket mind rakjátok a pontsáv
0-s mezőjére.

Kastélyos területlapkátokat kastélyoldalával felfelé
rakjátok ki magatok elé - ez klánotok kezdőbirtoka.

A normál területlapkákat szórjátok be a vászonzsákba, és azt rázzátok jól össze.
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Ezért a lapkáért
nem jár arany,
nincs összeköttetésben a kastélylyal.

+1

+3 +3

Példa: Az 5. forduló mezője felett 3 arany
látható. A kék játékosnál két játékosnak van
több győzelmi pontja, ezért a kék játékos kap
kétszer 3, azaz 6 aranyat.

Példa a lapkabevételre
Teljes bevétel: 13 arany

a kék játékos kastélyos lapkája

a kék játékos paravánja

eldobáslapka

Mind húztok 3 területlapkát a zsákból,
kirakva ezeket paravánotok elé. Paravánotok mögött eldobáslapkátokat illeszszétek az egyikhez - ez a lapka kerül majd
vissza a zsákba -, a másik kettőhöz pedig rakjatok valamennyi pénzt saját vagyonotokból, méghozzá legalább 1
aranyat. A többi pénzeteket addig rejtsétek a markotokba, hogy a többiek ne
tudják, mennyit rakhattatok a területlapkákhoz.
Miután ezzel mind megvagytok, egyszerre rakjátok félre paravánjaitokat.
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3. lapkaeldobás
Mind rakjátok vissza a zsákba azt a kihúzott területlapkátokat, amelyet kijelöltetek eldobásra. Miután megvagytok, jól rázzátok össze a zsákot.

4. lapkavásárlás
Sorban, a kezdőjátékossal kezdve és az óramutató járása szerint haladva mind megvehettek egy területlapkát valaki mástól. Ehhez pontosan annyit kell fizetnetek saját
vagyonotokból, amennyi aranyat az illető hozzárendelt a területlapkához. Az eladó egyrészt megkapja a területlapka árát, valamint visszakapja azt a pénzt is, amit hozzárendelt
a lapkához. A megvett területlapkát rakjátok paravánotok mellé, a következő fázisban
tudjátok majd birtokotokhoz illeszteni.
Ha nem tudtok vagy nem akartok vásárolni, passzoltok. Miután már mind vásároltatok
vagy passzoltatok, a még előttetek lévő területlapkákat is megkapjátok, de elveszítitek
a hozzájuk rendelt pénzeteket. Ez a pénz a bankba kerül.

5. építkezés

2. lapkahúzás, árak

A legfiatalabb játékosnak adjátok a kezdőjátékos
jelzőjét, aki azt rakja ki paravánja elé. Ő fog kezdeni.

VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Bevétel

A legelső játékotoknál ezeket az
értékelőlapkákat
használjátok.

III

A játék 6 fordulóból
(5-ből, ha csak öten
játszotok) áll. Minden
forduló az alábbi 6
fázisból áll, ebben a
sorrendben:

Az előző fázisban megszerzett összes területlapkátokat most egyesével birtokotokhoz kell illesztenetek, az alábbi szabályok
betartásával: Egyrészt az éppen lerakott
lapkának legalább egy oldalával szomszédosnak kell lennie egy már lerakott lapkával (ez lehet csak az imént lerakott lapka
is). Másrészt ha két lapka szomszédos, az
azon az oldalukon lévő terepnek (rét,
hegy, tó) azonosnak kell lennie. Fontos: Az utaknak nem kell feltétlen folytatódniuk. Ha netán egyáltalán nem
tudtok lerakni egy lapkát, az visszakerül
a zsákba (nem jár vissza pénz).

befejezett
terület

szabályos
lerakás

helytelen
lerakás

Egyes értékelőlapkák a befejezett területeket jutalmazzák.
Akkor jön létre befejezett terület, ha mindenfelől más terep határolja. Az utak lényegtelenek a befejezettség szempontjából.

6. A forduló vége, értékelés
Mind győzelmi pontokat kaptok az adott forduló értékelőlapkái szerint. Hogy melyek
ezek, az a fordulósávról, az adott forduló mezője alatti betűkről olvasható le. Mind a négy
értékelőlapka alapján háromszor kaptok győzelmi pontokat a játék folyamán. A kapott
győzelmi pontokat lépjétek le ponthengeretekkel a pontsávon.

Példa: A játékos a középső lapkát jelölte
ki eldobásra, a következő fázisban ez a
lapka vissza fog kerülni a vászonzsákba.

Miután ezzel végeztetek, a kezdőjátékos adja át jelzőjét bal oldali szomszédjának, az lesz
az új kezdőjátékos, aki nyomban egy mezővel előrébb mozgatja a fordulójelzőt a fordulósávon. Az utolsó forduló 6. értékelési fáziza után következik a végső értékelés.
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A játék vége és a végsö értékelés

az értékelölapkák

Az utolsó forduló befejeztét követően még győzelmi pontokat kaptok a birtokotokon található pergamentekercses területlapkák után. Ezek:

1 győzelmi pont
minden 2 birkáért

TM
2 győzelmi pont minden 4 területlapka
alkotta négyzetért. Egy területlapka
több négyzet része is lehet.

1 győzelmi pont minden befejezett
területért.

1 győzelmi pont minden birkáért.

3 győzelmi pont minden legalább 3
területlapka alkotta befejezett
területért.

1 győzelmi pont
minden bikáért

1 győzelmi pont
minden 2 whiskylerakatért

1 győzelmi pont
minden toronyért

Hozott az Isten Skye szigetén!
1/3/6 győzelmi pont minden olyan
hegyért, amin van 1/2/3 torony.

5 győzelmi pont minden készletért.
Egy készlet: egy-egy tanya, torony
és világítótorony. Egy épület csak
egy készlet része lehet.

(Ha egy hegyen 3-nál több torony van,
az a hegy is csak 6 győzelmi pontot ér.)

1 győzelmi pont
minden tanyáért

1 győzelmi pont
minden 2 hajóért

A pergamentekercsek nem adnak fél pontokat. Példa: Az első tekercsnél 5 birkáért 2 győzelmi pont jár.

Ha a tekercs befejezett területen belül van,
dupla győzelmi pontot ad!

1 győzelmi pont
minden világítótoronyért

A játéktábla
ezek ikonjai a
végső értékelés emlékeztetői.

Végül a megmaradt pénzeteket átváltjátok győzelmi pontokra, 5 aranyanként 1
pontra.
Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja
van. Holtversenynél az a győztes az ebben érintettek közül, akinek több pénze maradt
az átváltás után.
Copyright © 2015 Lookout Spiele and Mayfair Games. Inc.
“Isle of Skye”, and all other product titles and marks listed herein,
are trademarks of Lookout Spiele Mayfair Games, Inc.
All rights reserved.
MAYFAIR GAMES
mayfairgames.com
Mayfair Games, Inc
8060 St. Louis Ave.
Skokie, IL 60076
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If you have any damaged or missing parts, please contact us at
custserv@mayfairgames.com – Mayfair Games, Inc.; Skokie, IL
You can also call us at 1-847-677-6655.
MAYFAIRGAMES.COM
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5 győzelmi pont jár annak a játékosnak,
akinek a legtöbb whiskylerakata
van, 2 pont jár annak, akinek a második legtöbb.

5 győzelmi pont jár annak a játékosnak,
akinek a legtöbb hajója van, 2 pont
jár annak, akinek a második legtöbb.

Öt klán harcol egymással a sziget feletti dominanciáért. A lehetőségeit legjobban kihasználó, legravaszabbul kereskedő klán vezéréből Skye szigetének királya lesz. Most. Legközelebb újrakezdődik a harc,
és a vesztesek bosszút állhatnak.

Tartozékok (az első játék előtt óvatosan törjétek ki ezeket a keretekből)

Ha az első helyen van holtverseny, az ebben érintettek
mind 5 pontot kapnak, és nincs második helyezett. Ha
csak a második helyen van holtverseny, az ebben érintettek mind megkapják a 2 pontot. Nem kaphat pontot
az, akinek nincs legalább 1 hajója.

Ha az első helyen van holtverseny, az ebben érintettek
mind 5 pontot kapnak, és nincs második helyezett. Ha
csak a második helyen van holtverseny, az ebben érintettek mind megkapják a 2 pontot. Nem kaphat pontot
az, akinek nincs legalább 1 whiskylerakata.

5 győzelmi pont jár annak a játékosnak,
akinek a legtöbb aranya van, 2 pont
jár annak, akinek a második legtöbb.

1 győzelmi pont minden olyan bikáért
és bárányért, amelyek szomszédosak
(akár átlósan) egy tanyás lapkával,
vagy tanyás területlapkán vannak.

Ha az első helyen van holtverseny, az ebben érintettek
mind 5 pontot kapnak, és nincs második helyezett. Ha
csak a második helyen van holtverseny, az ebben érintettek mind megkapják a 2 pontot. Nem kaphat pontot
az, akinek nincs legalább 1 aranya.

22 db.

3 győzelmi pont minden olyan tóért,
amelyen van legalább egy hajó és
amely szomszédos legalább egy világítótoronnyal.

2 győzelmi pont minden olyan bikáért,
amelyik úttal összeköttésben van a
kastéllyal.

20 db.

18 db.

érmék

2 győzelmi pont minden befejezett
hegyért.

2 győzelmi pont minden olyan területlapkáért, amely része a játékos legnagyobb tavának.

6 paraván
(minden játékosszínben egy;
a játék előtt állítsátok össze)

73 területlapka
(zöld hátoldallal)

13 db.

a kezdőjátékos
jelzője

fordulójelző

3 győzelmi pont minden olyan oszlopért, amelyet legalább 3 összefüggő
területlapka alkot.

1 győzelmi pont minden olyan területlapkáért, amelyik úttal összeköttésben van a kastéllyal.

16 értékelőlapka

1 kétoldalú játéktábla

5 kastélyos területlapka
(egyedi hátoldallal)

5 ponthenger
(minden játékosszínben egy)
játékszabály

vászonzsák

6 eldobáslapka
(egy tartalék)

A játék célja

© 2015 Lookout GmbH
Hiddigwarder Straße 37,
D- 27804 Berne,
Germany.

Hat forduló (ha öten játszotok, öt forduló) alatt gyűjtsétek össze a lehető legtöbb győzelmi
pontot - akinek a végén a legtöbb van, az lesz Skye szigetének királya.
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