
Viharkorongok

Fémtotem

Új térképek

Előkészületek

• Ha használjátok a viharkorongokat, a blokkolókorongokat
    (hegyeket) rakjátok vissza a játék dobozába.

• A viharkorongokat ilyen ikonos        kapcsolódási pontokra
    rakjátok le.

• Mindkét adott ikon kapcsolódási pontjai közül véletlen-
    szerűen válasszatok ki egyet, ahová korong kerül.

A játék közben

• Amint a viharkoronggal összekötött mindkét terület tel-
   jesen fel lett fedezve, az a játékos, aki sátortöbbséggel bír
   (azaz a két területen összesen a legtöbb sátra van, nem
   külön-külön kell sátortöbbségének lennie), dönthet úgy,
   hogy a viharkorongot átrakja az 1-gyel nagyobb számú 
   kapcsolódási pontra, de úgy is, hogy nem mozgatja a vi-
   harkorongot. Ha a többségnél holtverseny van, a korong
   nem mozog.

• A játék végén nem jár pont azokért a kapcsolatokért, 
   ahol a kapcsolódási ponton viharkorong van.

• Az alapjáték szabályai mind érvényesek.

• A tundrára nem lehet totemet lerakni.

• A szigeteket összekötő kapcsolatok nem szakítják szét a
   településeket.

• Az alapjáték szabályai mind érvényesek.

• Az 1-es és a 11-es kapcsolódási pont ugyanazon két terü-
    let között van.

Előkészületek

• A fémtotemet rakjátok le az 1-es kapcsolódási pontra.

A játék közben

• Amikor egy játékos totemet rak le a fémtotemes kap-
   csolat bármelyik területére, ez a játékos a köre végén
   az alábbi két akció közül végrehajtja az egyiket:

A) Azonnal kiértékelitek a fémtotetemes kapcsola-
      tot úgy, mintha a játék vége lenne - ez megtörtén-
      het úgy is, hogy senki se kap pontot. Ezután a 
      fémtotemet át kell raknotok az 1-gyel nagyobb
      számú kapcsolódási pontra.
      Ha már a legnagyobb számú kapcsolódási pon-
      ton van a fémtotem, és onnét kellene tovább-
      mozgatnotok, ehelyett vegyétek le a játéktábláról.

B) A játékos úgy dönt, nem történik pontozás - és
      ez esetben a fémtotem se mozog.

A kezdőjátékos jelzőjét kicserélhetitek
a fémtotemre, vagy pedig dönthettek
úgy is, hogy vándorló totemként 
használjátok inkább a fémtotemet.

Ez utóbbi esetben:

A vándorló totem

     A szigetvilág

A jeges csúcsok


