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Bűvöld el magad
(Szóló mód)

T

élkirálynő mágusai nemcsak egymással viaskodnak, hanem időnként saját
magukkal is. A királynő különleges parancsára ilyenkor egyedül tökéletesítik képességeiket.
Kapd elő a varázskönyveidet, ma biztosan te fogod a legjobban lenyűgözni szeretett felségünket!

Előkészületek

Új tartozékok

A játék előkészítése szokásosan zajlik, az alábbi változásokkal:
♦ Csak 1 kristálytartó lapkát használj.
♦ A húzózsákba helyezz minden színű kristályból négyet
(összesen 20).
♦ Húzz 5 kristályt a zsákból a kristálytartó lapkára.

8 különleges varázskönyv lapka

♦ A normál varázskönyvek helyett használd a 8 speciális
(barna hátlapú) varázskönyvet. Keverd meg ezeket, és
képezz négy, egyenként 2 könyvből álló, képpel felfelé
fordított kupacot, és helyezd ezeket a négy címerhez.

A játék menete
A játék a szokásos szabályok szerint zajlik, az alábbi változtatással:
♦ Ha a tartó lapkáról elfogynak a kristályok, húzz újra 5 kristályt a zsákból. A normál játéktól eltérően, nem kapsz
győzelmi pontot, amikor az utolsó kristályt húzod fel a lapkáról.
♦ Ha egy varázskönyvre egy második kristályt is felhelyezel, utána azonnal aktiválnod kell azt. Hajtsd végre mindkét varázslatot, és szerezz győzelmi pontokat a normál szabályok szerint. Utána dobd el a varázskönyvet a
kristályokkal együtt (ezek kikerülnek a játékból). Végezetül, vegyél el a térképről egy kristályt, és rakd vissza a
zsákba. Egy olyan kristályt KELL válassz, ami után pontot szereztél ebben a körben.

Megjegyzés: ha a Titkos tudás varázslatot aktiválod – miután nincs ellenfeled –, annyi
győzelmi pontot szerzel, ahány olyan színű kristály van a saját varázskönyveiden, amilyen
színű kristállyal a varázslatot aktiváltad (beleértve azt is). Ilyenkor is nemcsak a lerakott,
hanem az előrajzolt kristályok is számítanak (Erdei bölcsek varázslatokon).

A játék vége
Ha az utolsó kristályokat is kihúzod a zsákból, a játék a végső fázisba lép. Mint a normál játékban is, ilyenkor már
nem varázsolhatsz (és így a térképről sem távolíthatsz el kristályokat), csak az első két akció valamelyikét
hajthatod végre: egy kristályt rakhatsz a térképre (és varázskönyvet húzol el, ha tudsz), vagy egy kristályt rakhatsz
valamelyik varázskönyvedre. A játék akkor ér véget, ha az utolsó kristályt is elhúzod a tartó lapkáról.

Pontozás
Mint a normál játéknál, aktiváld az összes varázskönyved, amin legalább 1 kristály van, és a szokásos
módon győzelmi pontokat szerzel. Ne dobd el az
aktivált varázskönyveket és kristályokat, mert a Titkos
tudás varázslathoz számítanak. A szerzett pontjaidat
hasonlítsd össze ezekkel az eredményekkel, hogy
megtudd, sikerült-e legyőzni önmagad!
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Szóló játék esetén is használhatod bármelyik ill. mindkét
kiegészítőt. Az elért eredményed alapján még rangosabb
címeket is szerezhetsz:
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Hála tokenek
A kék hála tokennek eltérő hatása van szóló játékban. Ilyenkor ahelyett, hogy egy olyan kristályt
távolítanál el a térképről, amely után az imént pontot szereztél, eltávolíthatsz egy bármelyik
másik kristályt a térképről.

Királyi ékszerek
A szóló játékban nincs szabályváltozás.
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