
2. lapkahúzás, árak
Mind húztok 3 területlapkát a zsákból,
kirakva ezeket paravánotok elé. Paravá-
notok mögött eldobáslapkátokat illesz-
szétek az egyikhez - ez a lapka kerül majd
vissza a zsákba -, a másik kettőhöz pe-
dig rakjatok valamennyi pénzt saját va-
gyonotokból, méghozzá legalább 1 
aranyat. A többi pénzeteket addig rejt-
sétek a markotokba, hogy a többiek ne
tudják, mennyit rakhattatok a terület-
lapkákhoz.

Miután ezzel mind megvagytok, egy-
szerre rakjátok félre paravánjaitokat.

 

elökészületek

I Rakjátok ki a játéktáblát az asztal
közepére. Ha legfeljebb négyen ját-
szotok, az előoldalát használjátok,
és a hátoldalát, ha öten vagytok.

III A fordulójelzőt rakjátok  a for-
dulósáv első mezőjére.

VI A normál területlapkákat szórjátok be a vászon-
zsákba, és azt rázzátok jól össze.

IV Az érméket rakjátok le a játék-
tábla mellé, ez lesz a bank.

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

 

 Ponthengereteket mind rakjátok a pontsáv
0-s mezőjére.

 

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

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

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

A

A

a kék játékos paravánja

eldobáslapka

a játék menete

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

1.  Bevétel
2.  Lapkahúzás, árak 
3.  Lapkaeldobás 
4.  Lapkavásárlás 
5.  Építkezés 
6.  A forduló vége 

Az utolsó forduló után
kerül sor a végső ér-
tékelésre.

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

Példa a lapkabevételre

Teljes bevétel: 13 arany

Ezért a lapkáért
nem jár arany,
nincs összekötte-
tésben a kastély-
lyal.

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

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.

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 forduló-
sávon. Az utolsó forduló 6. értékelési fáziza után következik a végső értékelés.

4. lapkavásárlás

Sorban, a kezdőjátékossal kezdve és az óramutató járása szerint haladva mind megve-
hettek egy területlapkát valaki mástól. Ehhez pontosan annyit kell fizetnetek saját
vagyonotokból, amennyi aranyat az illető hozzárendelt a területlapkához. Az eladó egy-
részt 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.

3. lapkaeldobás

Mind rakjátok vissza a zsákba azt a kihúzott területlapkátokat, amelyet kijelöltetek eldo-
básra. Miután megvagytok, jól rázzátok össze a zsákot.

helytelen
lerakás

5. építkezés

Az előző fázisban megszerzett összes terü-
letlapkátokat most egyesével birtokotok-
hoz kell illesztenetek, az alábbi szabályok
betartásával: Egyrészt az éppen lerakott
lapkának legalább egy oldalával szomszé-
dosnak kell lennie egy már lerakott lapká-
val (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. Fon-
tos: Az utaknak nem kell feltétlen foly-
tatódniuk. Ha netán egyáltalán nem
tudtok lerakni egy lapkát, az visszakerül
a zsákba (nem jár vissza pénz).

Egyes értékelőlapkák a befejezett területeket jutalmazzák. 
Akkor jön létre befejezett terület, ha mindenfelől más terep határolja. Az utak lényegte-
lenek a befejezettség szempontjából. 
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játékosszám
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+5
A legelső játéko-
toknál ezeket az
értékelőlapkákat
használjátok.

a kék játékos kastélyos lapkája

szabályos
lerakás

befejezett
terület



Andreas Pelikan

és Alexander pfister

lapkalerakós játéka

2-5 játékos részére

Hozott az Isten Skye szigetén!

Tartozékok

A játék célja
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.

az értékelölapkák

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.

1/3/6 győzelmi pont minden olyan 
hegyért, amin van 1/2/3 torony.

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

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

5 győzelmi pont jár annak a játékosnak,
akinek a legtöbb whiskylerakata 
van, 2 pont jár annak, akinek a máso-
dik legtöbb.

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 érin-
tettek mind megkapják a 2 pontot. Nem kaphat pontot
az, akinek nincs legalább 1 whiskylerakata.

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

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 érin-
tettek mind megkapják a 2 pontot. Nem kaphat pontot
az, akinek nincs legalább 1 hajója.

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

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

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 érin-
tettek mind megkapják a 2 pontot. Nem kaphat pontot
az, akinek nincs legalább 1 aranya.

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

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

1 győzelmi pont minden olyan terület-
lapkáért, amelyik úttal összeköttés-
ben van a kastéllyal.

3 győzelmi pont minden olyan oszlop-
ért, amelyet legalább 3 összefüggő 
területlapka alkot.

2 győzelmi pont minden befejezett
hegyért.

A játék vége és a végsö értékelés

1  győzelmi pont
minden  2 birkáért 

1  győzelmi pont
minden  bikáért

1  győzelmi pont
minden  torony-
ért

1  győzelmi pont
minden  tanyá-
ért

1  győzelmi pont
minden  világí-
tótoronyért

1  győzelmi pont
minden  2 whisky-
lerakatért

 

1  győzelmi pont
minden  2 hajóért 

A pergamentekercsek nem adnak fél pon-
tokat. Példa: Az első tekercsnél 5 birká-
ért 2 győzelmi pont jár.

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

Végül a megmaradt pénzeteket átváltjátok győ-
zelmi pontokra, 5 aranyanként 1
pontra.

1 kétoldalú játéktábla (zöld hátoldallal)

5 ponthenger
(minden játékosszínben egy)

játékszabály

fordulójelző

vászonzsák

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

(egy tartalék)
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érmék

22 db.
20 db.

18 db.
13 db.

A játéktábla 
ezek ikonjai a
végső értéke-
lés emlékez-
tetői.

Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja 
van. Holtversenynél az a győztes az ebben érintettek közül, akinek több pénze maradt 
az átváltás után.
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Öt klán harcol egymással a sziget feletti dominanciáért. A lehetőségeit legjobban kihasználó, legrava-
szabbul kereskedő klán vezéréből Skye szigetének királya lesz. Most. Legközelebb újrakezdődik a harc, 
és a vesztesek bosszút állhatnak.

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

16 értékelőlapka 73 területlapka

5 kastélyos területlapka
(egyedi hátoldallal)

a kezdőjátékos
jelzője

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

2 győzelmi pont minden olyan terület-
lapkáért, amely része a játékos legna-
gyobb tavának.
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