
 

CARTA MAGICA - Нова и точна карта на непознатия свят 

Непознатият свят е в хаос Само магическите талисмани могат да спасят

тези пропадащи цивилизации от пълна разруха Трябва да плавате в

опасни морета да търгувате умело да водите битки и да опитомявате

чудовища за да ги получите Но внимавайте непредсказуемите

ветрове могат да се намесят във вашата мисия

минути играча

Съдържание на играта карти игрална дъска въртяща се

стрелка кораба златни жетона жетона със стоки

магически жетона за сила

Целта на играта Плаване из непознатия свят търговия със стоки и

опитомяване на чудовища за злато Използвайте златото за да купите

вълшебните талисмани и първи се върнете във вашето пристанище

Играта

Разделете картите на четири тестета карти с герои

предизвикателства приключения и талисмани

Всеки играч избира един герой и една карта за предизвикателство

фиг и поставя картите пред себе си Поставете останалите карти с

герои и мисии обратно в кутията

Поставете тестетата с приключенските карти фиг и талисманите

фиг до дъската Обърнете само три от талисман картите нагоре до

тестето

Сортирайте ресурсните жетони по вид злато стоки магическа сила

за да съставите банката до която всички играчи трябва да могат да

стигнат Дайте на всеки играч магически сили и символа за стоки

Всеки играч избира кораб и го поставя в пристанище по свой избор

по един кораб на пристанище Това е пристанището в което той тя

трябва да се върне в края на играта

Как да играя Решете кой играч ще бъде първи след което се

редувайте по посока на часовниковата стрелка На свой ред завъртете

стрелката Ако тя посочи сегмент на действие изпълнете някое от

трите действия Ако посочи възниква буря засягаща всички

кораби на играчите виж по късно



 

Шестте сегмента фиг

вятър приключенска карта

приключенска карта чук

стоки магическа сила

вятър чук

стоки магическа сила

и бурята

Кратко описание на действията

Плаване Придвижете се или хода с кораба си

Стоки Вземете или символа за стоки от банката

Магическа сила Вземете или символа за магическа сила от банката

Вятър Можете да се измъкнете от безветрено морско пространство само

чрез завъртане на стрелката която трябва да сочи сегмент със символ на

вятъра когато го направите преместете кораба си със съответния брой

ходове показани в същия този сегмент

Чук Ако вашият кораб е повреден вие сте заседнали докато стрелката

не ви посочи сегмент със символ на чук когато това се случи преместете

кораба си със съответния брой ходове показани в същия сегмент

Карта Изтеглете карта от приключенското тесте

Придвижване по дъската фиг Можете да плавате във всяка посока от

избраното от вас пристанище и да се движите напред и назад по време на

играта Просто не можете да започнете и завършите на едно и също място

Но не обикаляйте прекалено много играчите които обикалят средния

остров и се върнат в пристанището си печелят допълнителни точки

Сините квадратчета са безопасни за спиране и плаване през тях

Белите квадрати са безветрени области Не можете да стъпвате или да

преминавате през тези пространства Не можете да спирате или да

плавате през сиви полета острови скали златната граница или полета

заети от други кораби

Когато влезете в пристанището спрете дори ако имате останали стъпки

Можете да търгувате незабавно както следва фиг



 

Черни пристанища

Разменете стоките със злато стоки златен жетон

Всеки път когато влезете в черно пристанище трябва да изтеглите

карта от приключенското тесте независимо от това дали сте избрали да

влезете или сте попаднали в буря

Червени пристанища

Можете да си купите талисмани карта талисман златни жетона и

можете да закупите повече наведнъж Изберете една или повече от трите

обърнати нагоре карти талисман или изтеглете невидима карта талисман

от горната част на тестето Ако вземете обърната карта тя трябва

незабавно да бъде заменена с друга от тестето така че винаги трябва да

има карти нагоре

Важно ако получите талисмана показан на вашата карта за

предизвикателство тогава ще получите допълнителни точки в

допълнение към стойността на талисмана при окончателно точкуване

Стоки магическа сила и злато фиг Можете да решите да не се движите

и вместо това да напълните запасите си със стоки или магическа сила като

вземете толкова жетони колкото е показано от стрелката По време на

играта всеки играч може да има максимум жетона от всеки вид Това

правило важи и за златни жетони спечелени от търговия или опитомяване

на чудовища

Буря ветрове и чук фиг Ако стрелката кацне върху сегмента с бурята

трябва отново да завъртите но този път погледнете сините символи във

вътрешния кръг на колелото Този в който стрелката спира е посоката в

която бурята ще издуха кораба на всеки играч с хода Ако това ви изпрати

извън сигурните сини квадрати направете следното

Безветрен район

Ако бурята ви хвърли в безветрено пространство дори на първата от

двете си стъпки трябва да спрете там без да правите втората стъпка

Можете да се измъкнете ако стрелката ви посочи сегмент със символ

вятър направете броя стъпки показани в този сегмент

Ако стрелката сочи сегмент с карта стока или магическа сила вземете

жетоните и напълнете запасите си с тях докато чакате да избягате



 

Ако не искате да чакате платете жетона на банката за да бъдете

изтеглени от безветрената зона и направете броя стъпки показани на

колелото Не можете да стъпвате върху сиви пространства острови скали

златна граница или пространства заети от други кораби

Ако бурята ви отнесе в някое от тези места вашият кораб се поврежда

Поставете го отстрани на последното синьо пространство до сивото докато

се поправи

Можете напуснете това поле ако завъртите стрелката и тя посочи символ

на чук направете броя стъпки показани в този сегмент

Ако стрелката посочи сегмент с приключенска карта стоки или магическа

сила докато корабът ви е повреден можете да вземете жетоните и да

попълните запасите си с тях

Ако не искате да чакате платете златни жетона на банката за ремонта на

вашия кораб и направете броя стъпки оказани от колелото

Специални ситуации

Повредените кораби и корабите в безветрени райони не са засегнати от

бурята

Ако бурята отнесе вашия кораб в пристанището когато дойде вашият ред

завъртете колелото Ако решите да получите стоки можете да търгувате

незабавно Ако решите да се преместите пропускате тази възможност за

търговия

Ако вашият кораб е повреден и е в пристанище можете да търгувате

докато сте там

Приключенските карти фиг трябва да бъдат изтеглени в черните

пристанища или можете също да изберете да теглите такава когато

стрелката спре върху сегмент със символ на карта Поставете използваните

приключенски карти в купчина за изхвърляне Ако картите в тестето

свършат разбъркайте и използвайте купчината за изхвърляне

Злато магическа сила и стоки карти Плащането на стоки в

банката трябва да се извърши незабавно ако не можете да платите

пропускате ход Но входящите карти стоки злато магическа сила не

трябва да се обменят със съответните символи Можете да използвате тези

карти като жетони и да ги държите на склад над лимита от броя



 

Карта за добро време Използвайте тази карта за да избегнете ефекта

на бурята Съвет Играйте тази карта след като разберете посоката на

бурята

Карта за ремонт д Ако вашият кораб е повреден и не сте могли да

оцелите сегмент със символ на чук използвайте тази карта за да

поправите повредения си кораб и да направите броя стъпки показани на

колелото

Карта на попътния вятър Ако вашият кораб е заседнал в безветрено

пространство и не можете да завъртите сегмент със символ на вятъра

използвайте тази карта за да избягате от безветреното пространство и да

направите броя стъпки показани на колелото Ако пък не сте заседнали

можете да ползвате още хода за да стигнете по бързо

Завъртете отново Не сте доволни от резултата от завъртането си

Използвайте тази карта за да завъртите отново Дори ако опитомявате

чудовище или водите битка

Карта на телескопа Когато сте на път да изтеглите приключенска

карта използвайте това за да разгледате те карти в горната част на

тестето и да изберете тази която е най подходяща за вас Поставете

другите две карти на върха на тестето и не казвайте на останалите играчи

какво сте видели

Карта за проклятие Използвайте я за да разбъркате трите карти

талисман с лице нагоре обратно в тестето на талисмана и вместо това да

обърнете три други с лицето нагоре

Чудовищни карти Ако изтеглите една от тези карти ще срещнете

чудовище което трябва да бъде укротено незабавно Всяка карта показва

колко магическа сила е необходима за неговото укротяване Започнете да

опитомявате като изразходвате избрания брой магически жетони за сила

ако имате такива Важно Тези жетони ще бъдат върнати в банката

независимо дали сте укротили чудовището или не След това завъртете

колелото и добавете резултата дори ако е към броя на изразходваните

магически символи

Ако полученият общ брой е по малък от този на картата не сте успели

чудовището взема вашите стоки върнете всичките си жетони за стоки в



 

банката Поставете чудовищната карта обратно в приключенското тесте на

произволно място

Ако броят е равен или по голям от този на картата успяхте вземете от

банката броят златни жетони посочени на картата Обърнете внимание на

ограниченията за символа Пазете картата защото всяка карта с

чудовище която имате се счита за магическа сила когато укротите

друго чудовище

Битка Ако някой друг получи талисмана на вашата карта за

предизвикателство водете битка за него Преместете кораба си до кораба

който искате да атакувате след което и двамата трябва да завъртите

колелото първо нападател Който получи по голям номер може да

избере талисман или приключенска карта от другия играч След битката

ако и двамата сте съгласни можете също да смените местата на дъската

Важно не е необходимо да се води битка когато два кораба са един до

друг И повредени кораби или кораби в безветрени пространства не могат

да бъдат атакувани Играта приключва когато някой играч се върне в

пристанището от което е тръгнал Текущият кръг на играта трябва да бъде

завършен преди окончателното точкуване

Точкуване В края на играта съберете точките показани на събраните

талисмани Получавате точки за всички талисмани показани на вашата

карта за предизвикателство Получавате точка за всяко злато както

жетони така и карти което имате Играчът или играчите които са успели

да се завърнат в пристанището си в последния кръг също получават

точки за победа Играчът с най много точки печели

Пожелаваме попътен вятър и много забавление

 


