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Királyi ékszerek
W ow, Télkirálynő rajong a fenntartható mágiáért! Sajnos a varázslatok rengeteg

kristályt emésztenek fel. De miért is kellene kidobni a színes szilánkokat?
Megmaradt mágikus erejük segítségével gyönyörű és értékes ékszereket készíthettek
belőlük. Építsetek sorról sorra egy csodálatos tiarát, vagy gazdagítsátok a
kincstárat, hogy elnyerjétek őfelsége tetszését.
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5 királyi ékszer kártya

Előkészületek
Keverjétek meg a királyi ékszer kártyákat, és osszatok minden játékosnak 1-1 lapot képpel felfelé. A
megmaradt lapok visszakerülnek a dobozba.

A játék menete
A játék a szokásos szabályok szerint zajlik, az alábbi
változtatással:
♦ Miután aktiváltál egy varázskönyvedet, a varázslatok után ne dobd ki a kristályokat! Ehelyett
helyezd őket a királyi ékszer kártyádra, ahol a
játék végéig maradnak.

Kincstár: bármennyi és
bármilyen színű kristály
tehető ide.
Tiara: minden mezőre
csak egy darab, az előrajzolt színűvel megegyező
kristály helyezhető.

Minden királyi ékszer kártyán egy több sorból álló
tiara rajzolata van, valamint a kincstár.

A tiara alsó sora:A tiara alsó (negyedik) sorába a kristályok
tetszőleges sorrendben lerakhatóak (ha a színük stimmel).
A tiara felső három sora: Ahhoz, hogy egy kristályt a felső
sorok valamelyikébe elhelyezz, szükséges, hogy az alatta
levő sorban két kristály legyen közvetlenül alatta (lásd a
példát jobbra).
Kincstár: Ha nem tudsz, vagy nem akarsz egy kristályt a
tiarába építeni, akkor a kincstárba kell lerakjad. Ide akkor is
helyezhetsz kristályt, ha amúgy a tiarába is be tudnád rakni.
Később azonban nem lehet mozgatni a kristályokat a
kincstárból a tiarába és fordítva.

A játék vége
A játék végén a rendes pontozásnak megfelelően, minden játékos aktiválja összes olyan varázskönyvét, amin
legalább egy kristály van. Miután mindenki varázsolt, a könyveken lévő utolsó kristályokat is (tetszőleges
sorrendben) tegyétek a tiarára vagy a kincstárba, az elhelyezési szabályok betartásával. Majd az alábbiak szerint
kaptok plusz győzelmi pontokat:

Tiara

♦ 0 pont jár az alsó (negyedik) sorban lévő kristályokért.
♦ 1 pont jár a harmadik sorban lévő kristályokért.
♦ 2 pont jár a második sorban lévő kristályokért.
♦ 3 pont jár az első sorban (tetején) lévő kristályért.

Kincstár
1 pont jár minden két darab, a kincstárban lévő, tetszőleges színű kristályért.
Adjátok ezeket hozzá a megszerzett győzelmi pont jelölőkhöz. A legtöbb pontot gyűjtött játékos lesz Télkirálynő új
főtanácsosa. Holtverseny esetén több főtanácsosi pozíció is kiosztásra kerül.
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