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A birodalom hálája
T

élkirálynő birodalmának lakói méltányolják a királyság védelme érdekében tett erőfeszítéseiteket, és hálájuk utolér benneteket. Ebben a kiegészítőben a térkép mezőin
elhelyezett kristályok hasznos új lehetőségeket kínálnak nektek.

Új tartozékok

Előkészületek
A játék előkészítése az alábbi lépéssel bővül:
♦ Osszatok minden játékosnak 5-5 hála tokent (egyet
minden színből). Ezeket a játékosok helyezzék
maguk elé, egyelőre képpel lefelé.

20 hála token (játékosonként 5)

A játék menete
A játék a szokásos szabályok szerint zajlik, azonban a hála tokenek használatával bónusz akciókhoz juthattok. A
hála tokeneket csak akkor lehet használni, ha aktívak – azaz képpel felfelé fordítva vannak.
Ha leraksz egy kristályt a térkép egyik mezejére (a varázskönyv nem számít), fordítsd képpel felfelé a kristállyal
megegyező színű hála tokenedet. Mostantól ez aktívnak számít, és felhasználhatod akár most, akár egy későbbi
körödben.
A hála tokennel az általa nyújtott bónusz akciót a rendes akciód előtt vagy után is használhatod. Ha felhasználtad
a hála token bónuszát, fordítsd képpel lefelé (inaktív lett). Ahhoz, hogy újra aktiváld, egy azonos színű kristályt
kell ismét a térképre raknod.
Egy körben több hála tokent is felhasználhatsz, tetszőleges sorrendben (a normál akciód mellett). Ha a térképre
egy olyan színű kristályt helyezel, amilyen színű hála tokened már aktiválva van, nem történik semmi.

A hála tokenek hatásai
Zöld token
Kicserélhetsz két tetszőleges Télkirálynő birtokjelölőt a térképen. Ha a jelölőkön
kristályok is vannak, azok a jelölőkkel együtt mozognak.

Sárga token
Átmozgathatsz egy kristályt egy varázskönyved egyik oldaláról a másik (üres)
oldalára, vagy bármelyik másik varázskönyved valamelyik oldalára, ahol nincs
kristály. Viszont, nem cserélheted meg egy másik kristállyal.

Piros token
Húzz 3 kristályt a húzózsákból (vagy amennyit tudsz, ha nincs már három benne),
és tedd őket magad elé. Az újonnan húzott kristályokat kicserélheted bármelyik,
általad elérhető kristállyal. Nem muszáj mind felhasználnod, ha nem akarod. Utána
a kicserélt és a fel nem használt kristályokat rakd vissza a húzózsákba.

Lila token
Ha varázskönyvet húzhatsz, ennek a tokennek a használatával bármelyik kupac
legfelső varázskönyvét elhúzhatod (hasonlóan ahhoz, mint amikor a Télkirálynő
birtokjelölőire helyezel kristályt).

Kék token
Ez az egyetlen hála token, amit az ellenfeled köre alatt tudsz felhasználni.
Ha egy ellenfeled egy kristályt távolítana el a térképről, ezzel a tokennel
megakadályozhatod azt. Ilyenkor ellenfelednek egy másik kristályt kell választania.
Ha több játékosnak is aktív ez a tokenje, a soron lévő játékos végigkérdezi őket,
hogy használják-e tokenjüket egy adott kristály eltávolítása kapcsán.
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