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For 2-5 players • Ages 8 and above • 40-80 minutes
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� 1 Game Turn marker
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13 Ratmen 20 Skeletons 18 Sorcerers 11 Tritons

10 Trolls 10 Wizards 18 Lost Tribes
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2-5 žaidėjams · 8 metų amžiaus ir vyresniems · žaidimo trukmė 40-80min
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Text Box
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Žaidime „Small WorldTM“ rasite:
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4 „Small World“ žemėlapius, išdėstytus ant dviejų dvipusių žaidimo lentų  - po vieną kiekvienam galimam žaidėjų skaičiui
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14 Fantastinių rasių vėliavų: spalvotų, kai aktyvios, ir pilkų, kai patyrė nuosmukį, bei vieną tuščią vėliavą, skirtą jūsų sugalvotai rasei
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20 Unikalių specialių galių ženklų bei vieną tuščią specialios galios ženklą, skirtą jūsų sugalvotai specialiai galiai
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Kitas žaidimo detales:
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Andriu
Text Box
2 urvus žemėje

Andriu
Text Box
2 herojus
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Text Box
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Text Box
109 Pergalės monetas (30 “10”, 24 “5”, 20 “3”, 35 “1”)
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Text Box
1 Specialų pastiprinimo kauliuką
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Text Box
1 Žaidimo ėjimų žymeklį
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Text Box
Šią taisyklių knygelę su „Days of Wonder“ elektroninio prisijungimo kodu
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Text Box

Andriu
Text Box

Andriu
Text Box
Amazonės aktyvios ir patyrusios nuosmukį
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Object of the game
Space is getting tight in Small World. There are just too many

races living off your land - land your ancestors bequeathed to
you in hopes you would build an empire with which you could
dominate the world. 

Picking a fantasy Race and Special Power combination, you
must use their unique racial traits and skills to conquer
surrounding Regions and amass Victory coins - often at the
expense of weaker neighbors. Placing troops (Race tokens) in
various Regions, and conquering adjacent lands, you earn Victory
coins for each Region you occupy at the end of your turn.
Eventually, your race will become increasingly over-extended
(like those you have already crushed!) and you will need to
abandon your civilization and look for another. The key to your
victory is knowing when to push your empire into decline and
ride a new one to supremacy in the land of Small World!

Starting the game
The player whose ears are the most pointed starts the game,

and takes his first turn. The game then proceeds clockwise,
from player to player. Once all players have had a turn, a new
turn begins. 

The First Player moves the Game Turn marker forward one
spot on the Game Turn Track, and proceeds with his next turn,
followed by the others. 

When the Game Turn marker reaches the last spot on the
Game Turn Track, one final turn is played by all and the game
ends. The player who has amassed the most Victory coins is
declared the winner of the game.

If this is the first time you play, punch out all the
pieces from the game's punchboards. Sort them
and place them in the wells designed for each type
of piece. Some types fit in the removable storage
tray that came with your game. Other components
fit inside their respective wells in the main vacuum
tray of the game box. Refer to the illustration in
Appendix I on p. 8 for more details on how to
organize your tokens. 

� Pick the Small World map that matches your
number of players as indicated by the symbol
next to the Game Turn track and place it in the
center of the table.

� Place the Game Turn marker on the first spot
of the map's Game Turn track �. The track is used
to monitor the game's progress. The game ends at
the end of the turn in which the Game Turn marker

reaches the last position on the track (8th, 9th or
10th turn, depending on the map played).

� Pull the removable storage tray with all of its
Race tokens out of the box and place it open next to
the board map within easy reach of all players�.

� Shuffle all the Race banners; draw five at
random and lay them face up (i.e. colored side
visible) in a single column �. Place the
remaining banners face up, in a single stack, at
the bottom of the column �. Do the same with
the Special Power badges, shuffling them and
placing one to the left of each Race banner, its
round edge fitting snuggly into the banner's
round opening. Stack the rest of the badges in a
pile to the left of the Race banners stack �. You
should now have a total of 6 Race banner and
Special Power badge combos visible face up on

the table, including the one on top of the stacks.
� Place a Lost Tribe token on each

Region of the map featuring a Lost
Tribe symbol 	. The Lost Tribes are
remnants of long-forgotten civilizations that
have fallen into decline but still populate some
Regions at game start.

� Put a Mountain token on each Region of the
map featuring a Mountain 
.

� Give each player five "1" Victory coins �.
Place all remaining coins, including all "3"s, "5"s
and "10"s, in a Victory stash next to the board,
within easy reach of all players. These coins will
serve as your currency during the game, and help
determine the winner at the end. 

Setting up the game
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Andriu
Text Box
Pasiruošimas žaidimui

Andriu
Text Box
Ø Jei šį žaidimą žaidžiate pirmą kartą, išimkite iš lentelių visas detales. Tada jas surūšiuokite ir sudėkite į specialiai joms skirtas duobutes. Kai kurios iš jų telpa į išimamą talpyklą, esančią žaidime. Kitos detalės tinka atitinkamose duobutėse pagrindinėje dėžėje. Daugiau info žr. I priede. Ø Paimkite „Small World“ žemėlapį, kuris atitinka žaidėjų skaičių (numeris nurodytas prie turų skaičiavimo juostos), ir padėkite stalo viduryje.Ø Padėkite žaidimo ėjimų žymeklį ant pirmojo žaidimo ėjimo juostos laukelio. Ši juosta bus naudojama žaidimo eigai atspindėti. Žaidimas baigiasi po paskutiniojo ėjimo, kuomet žymeklis jau 
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Text Box
 pasieks paskutinį laukelį juostoje (8as, 9as, 10as laukelis, priklausomai nuo žemėlapio).Ø Išimkite žetonų talpyklą iš dėžės ir padėkite prie žaidimo lentos taip, kad visi galėtų ją lengvai pasiekti. Ø Sumaišykite visas rasių vėliavas, tada, atsitiktine tvarka ištraukę penkias, sudėkite jas atverstas (t.y. kad matytųsi spalvotoji pusė) į vieną stulpelį. Likusias vėliavas sudėkite į viena krūvelę ir padėkite stulpelio apačioje. Tą patį padarykite ir su specialių galių ženklais, tik kiekvieną iš jų padėkite kiekvienos rasės vėliavos kairėje pusėje taip, kad jų kraštai atitiktų. Likusius ženklus sumaišykite ir sudėję į krūvelę padėkite rasių krūveles kairėje pusėje. Įskaitant kombinacijas, kurias sudaro krūvelės, dabar turėtumėte matyti 6 rasių
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 ir specialių galių kombinacijas.
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pamirštos civilizacijos, tačiau jos apgyven-dina laukelius žaidimo pradžioje,

Andriu
Text Box
Ø Padėkite po vieną kalnų žetoną kiekviename žemėlapio regione, simbolizuojantį kalnus.Ø Išdalinkite kiekvienam žaidėjui po penkias „1” pergalės monetas. Sudėkite likusias monetas, tarp jų ir „3“, „5“ bei „10“ į pergalės taškų skrynią, prie žaidimo lentos, taip, kad jas lengvai galėtų pasiekti visi žaidėjai.

Andriu
Text Box
Žaidimo tikslas

Andriu
Text Box
Žaidimo pradžia

Andriu
Text Box
„Small World“ pasaulyje darosi ankšta. Per daug rasių gyvena prie Jūsų žemių  - žemių, kurias paveldėjote iš protėvių ir tikėjotės, kad Jūs sukursite imperiją, kuri pavergs pasaulį.
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Text Box
Išsirinkę fantastinės rasės ir specialios galios kombinaciją, Jūs privalote pasitelkti jų unikalias savybes ir sugebėjimus, kad užkariautumėte aplinkinius regionus ir kauptumėte pergalės monetas  - dažniausiai silpnesnių kaimynų sąskaita. Dislokuodami karius (rasių žetonus) įvairiuose regionuose ir užkariaudami aplinkines žemes, ėjimo pabaigoje gausite pergalės monetų už kiekvieną savo užkariautą teritoriją. Galiausiai Jūsų civilizacija taps per daug išsiskaidžiusi (kaip tos, kurias jau sutriuškinote!) ir Jums teks ją apleisti bei ieškotis naujos. Raktas į pergalę  - žinoti, kada pasmerkti savo imperiją nuosmukiui ir iškelti naują, viešpatauti „Small World“ pasaulyje!
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Text Box
Žaidimą pradeda žaidėjas, turintis smailiausias ausis. Jis atlieka savo pirmąjį ėjimą. Žaidimas tęsiamas laikrodžio rodyklės kryptimi. Kuomet visi žaidėjai atlieka po ėjimą  - prasideda naujas turas.    Pirmasis žaidėjas pastumia ėjimų žymeklį juostoje pirmyn per vieną laukelį ir pradeda savo naują ėjimą. Po jo seka kiti žaidėjai.    Kuomet ėjimų žymeklis pasiekia paskutinį juostos laukelį, kiekvienas žaidėjas atlieka po paskutinį savo ėjimą. Žaidėjas, sukaupęs daugiausiai pergalės monetų, tampa nugalėtoju.
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Text Box
Ø Padėkite po vieną dingusių genčių žetoną ant laukelių su genties simboliu  - tai senai pamirštos civilizacijos, tačiau jos apgyvendina laukelius žaidimo pradžioje,



I. The first turn
During the First Turn of the game, each player:

1. Picks a Race and Special Power combo

2. Conquers some Regions

3. Scores some Victory coins

1. Picking a Race 
and Special Power Combo

The player selects one Race and Special Power combo, from
among the six that are visible on the table (including the
combo made of the Race banner and Special Power badge
sitting on top of the stacks at the bottom of the column). 

The cost of each combo is determined by its position in the
column. The first combo - located at the top of the column - is
free. Each of the other combos, as you move in succession
down the column, costs one additional Victory coin. That cost
is paid by the player dropping one of his Victory coins on each
of the combos situated above the combo he wishes to pick.

If the combo a player selects contains some Victory coins
(dropped by players who previously passed up this combo),
the player pockets these coins; he must still drop one of his
own Victory coins on each of the combos located above the
one he selected, however.

The player places his combo selection face up in front of him,
and picks a number of matching Race tokens in the removable
storage tray equal to the sum of the values indicated on the
Race banner and its associated Special Power badge.

Unless stated otherwise (for example, Skeletons or Sorcerers)
these Race tokens are the only ones the player will be able to
deploy for this race during the course of the game.

If, on the other hand, a Special Power (or Race power) lets
you take additional Race tokens from the storage tray during
the course of the game, you are still limited by the total

number of tokens physically available. So a player with 18
Sorcerer tokens on the board won't be able to use his Sorcerer
power again until some of his tokens become available.

Finally, the player replenishes the column of combos
available to others; this is achieved by sliding existing combos
(and the Victory coins sitting on them, if any) up one position
in the column, so as to fill the void, and revealing a new combo
from the top of the stack, if appropriate. There should thus
always be 6 combos visible to all players, on the table (within
the limit of Race banners and Special Power badges available
in the pile, once reshuffled if need be, of course).

The player, wanting the
Merchant Skeletons as his
starting Race and Special

Power combo, drops 1 of his
Victory coins on each of the
combos above it, and takes

this set.

The player's chosen Race & Special Power combo 
and its corresponding 6+2=8 Race tokens.

Replenishing the column of Race and Special Power combos

3
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Andriu
Text Box
I. Pirmasis ėjimas

Andriu
Text Box
Per pirmąjį žaidimo turą kiekvienas žaidėjas:1. Išsirenka rasės ir specialios galio kombinaciją2. Užkariauja regionus3. Gauna pergalės monetų
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Text Box
1. Rasės ir specialios galios kombinacijos pasirinkimas

Andriu
Text Box
    Žaidėjas iš šešių rasės ir specialios galios kombinacijų, matomų ant stalo, išsirenka vieną (įskaitant kombinaciją, sudarytą iš rasės vėliavos ir specialios galios ženklo, esančių savo krūvelės viršuje).    Kiekvienos kombinacijos kainą nusako jos vieta stulpelyje. Pirmoji kombinacija  - esanti stulpelio viršuje  - nemokama. Visos kitos kombinacijos, judant stulpeliu vertikaliai žemyn, kainuoja po vieną pergalės monetą. Ši kaina mokama paliekant po vieną pergalės monetą ant kiekvienos kombinacijos, esančios virš jūsų pasirinktosios. 
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    Jei žaidėjo pasirinkta kombinacija turi pergalės monetų (paliktų žaidėjų, kurie ją anksčiau praleido), jis pasiima jas sau. Tačiau žaidėjas vis tiek turi sumokėti už kiekvieną kombinaciją, esančią virš jo pasirinktosios.     Žaidėjas pasideda savo pasirinktą kombinaciją priešais save ir pasiima tiek atitinkamos rasės žetonų, kiek nurodyta ant rasės vėliavos ir specialios galios ženklo.     Jei nenurodyta kitaip (pvz. skeletai arba raganiai)  šie rasės žetonai yra vieninteliai, kuriuos žaidėjas galės naudoti žaidimo metu žaisdamas šia rase.    Tačiau, jei speciali galia (ar rasės sugebėjimas) leidžia žaidimo metu naudoti papildomus žetonus iš atsargų, jų negalima naudoti daugiau nei jų yra atsargose. Taigi, žaidėjas ant žemėlapio turintis 18 raganių žetonų negalės dar kartą panaudoti raganiaus galios tol, kol atsilaisvins bent vienas žetonas.

Andriu
Text Box

Andriu
Text Box
Galiausiai, žaidėjas atnaujina kombinacijų stulpelį kitiems žaidėjams. Tai padaroma pastumiant esančias kombinacijas (ir pergalės monetas ant jų, jei tokių yra) per vieną poziciją stulpeliu į viršų taip, kad užsipildytų tuščia vieta ir ant kombinacijų krūvelės atsirastų nauja kombinacija. Taigi ant stalo visuomet turi būti 6 kombinacijos, matomos visiem žaidėjams (pasibaigus specialių galių ženklams, sumaišomi jau panaudoti ženklai ir iš jų suformuojama nauja krūvelė).
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Žaidėjas, norintis pirklių skeletų, kaip jo pradinės rasės ir specialios galios kombinacijos, palieka po vieną iš savo pergalės monetų ant kiekvienos kombinacijos, esančios viršuje, ir pasiima savo kombinaciją.  
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Text Box
Žaidėjas pasirinko rasės ir specialios galios kombinaciją ir jai priklausančius 2+6=8 žetonus.
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Text Box
Rasių ir specialių galių kombinacijų stulpelio atnaujinimas.
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2. Conquering Regions 
The player's Race tokens are used to conquer Regions of the

map, whose occupation will yield Victory coins for that player.

> First Conquest
A player's race deploying on the map for the first time must

enter it by conquering one of its border Regions (i.e. a Region
adjacent to the edge of the board or one whose shore is on a
Sea adjacent to the edge of the board).

> Conquering a Region
To conquer a Region, a player must have available to deploy:

2 Race tokens + 1 additional Race token for each Encampment,
Fortress, Mountain, or Troll's Lair marker + 1 additional Race token
for each Lost Tribe or other player's Race token already present in
the Region. Seas and Lakes cannot usually be conquered.

Upon conquering a Region, the player must deploy the Race
tokens he used to conquer this Region inside its borders on
the map. These tokens must remain in this Region until the
player reorganizes his troops at the end of this turn (see Troop
Redeployment, p. 5).

Important Note: Regardless of a Race and/or Special Power
benefit, a player must always have at least one Race token
available to initiate a new Conquest.

> Enemy Losses & Withdrawals
If Race tokens of another player occupied the Region prior

to its conquest, that player must immediately take all of these
Race tokens back in hand and:

� Permanently discard one Race token back into the Storage
tray;

� Keep the other Race tokens in hand, and redeploy them
in any other Region(s) still occupied by his race (if any) as
the final action of the current player's turn.  

The Region(s) in which the remaining Race tokens, if any,
redeploy do not have to be adjacent or contiguous to the
Region(s) they fled from. If all of a player's Regions were
attacked this turn, leaving him with some Race tokens in hand
but none on the board, he may redeploy these as if he was
doing a First Conquest, on his next turn.

When a Region defended by a single token is captured, the
defending token is discarded. This will usually be the case if the
defending token is a Lost Tribe or when the defending token
belongs to a Race In Decline (see Entering into Decline, p. 6). 

Note: A player may choose to conquer a Region occupied by
his own In Decline token, if he wishes to: He will lose that
token, but might gain access to a Region that is more
profitable for his new Active Race tokens to occupy.

Mountains are immovable, and remain in place to provide
defense for their new conqueror.

> Following Conquests
The active player can repeat this process to conquer as

many new Regions as he wishes during his turn, provided he
has enough Race tokens left to accomplish these successive
conquests. 

Each of the newly conquered Regions must be adjacent to
(i.e. sharing a border with) a Region already occupied by his
Race tokens, unless permitted otherwise by his Race and Special
Power combo.

To enter the board through these Lost Tribe-occupied Hills, 
the player must use 3 of his precious Race tokens.

After successfully conquering the hills, this bad-to-the-bone crew
ventures into the elves' neighboring farmlands.

Encampments Troll Lairs Fortresses Mountains
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Andriu
Text Box
2. Regionų užkariavimas
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Text Box
Žaidėjo rasės žetonai naudojami užkariaujant regionus, kurių užėmimas duoda šiam žaidėjui pergalės monetų.Ø Pirmasis užkariavimasŽaidėjo rasė, ateidama į žaidimą pirmą kartą, privalo įeiti užkariaudama vieną iš pasienio regionų (t.y. regioną, kuris ribojasi su žaidimo lentos kraštu arba kurio pakrantė ribojasi su jūra, siekiančia žaidimo lentos kraštą).Ø Regiono užkariavimas Kad užimtų regioną žaidėjas privalo turėti laisvus:2 rasės žetonus + po 1 papildomą rasės žetoną už kiekvieną stovyklavietės, tvirtovės, kalnų ar trolio urvo žetoną + po 1 papildomą rasės žetoną už kiekvieną dingusių genčių ar kito žaidėjo rasės žetoną, jau esantį regione. Jūros ir ežerai paprastai negali būti užkariaujami.
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Text Box
Užkariaudamas regioną žaidėjas privalo padėti užkariavimui naudotus žetonus, to regiono ribose. Šie žetonai turi likti regione tol, kol žaidėjas pergrupuos savo karius ėjimo pabaigoje (žiūrėkite Karių pergrupavimas).
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Text Box
Svarbus pastebėjimas: Nepriklausomai nuo rasės ar specialios galios savybės, žaidėjas visuomet privalo turėti bent vieną laisvą rasės žetoną, jei nori pradėti naują užkariavimą.
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Ø Priešininkų pralaimėjimas ir atsitraukimas   Jei žaidėjo rasės žetonai buvo regione, kurį užkariavo kitas žaidėjas, tuomet šis žaidėjas privalo pasiimti visus šiame regione esančius savo rasės žetonus atgal į ranką ir:    Ø Visam laikui išmesti vieną iš šių žetonu atgal į atsargų dėžutę.    Ø Likusius žetonus pasilaikyti rankoje ir perdėlioti juos į bet kurį kitą/kitus regionus, vis dar priklausančius jo rasei (jei tokių yra), šio ėjimo pabaigoje.    Regionas/regionai, į kuriuos perdėliojami likę rasės žetonai neprivalo būti prie regiono, iš kurio armija pabėgo. Jei šį ėjimą buvo užpulti visi žaidėjo regionai ir jis nebeturi rasės žetonų ant žaidimo lentos, tačiau turi jų rankoje, per savo ėjimą jam teks vėl juos įvesti į lentą taip pat, kaip vykdant pirmąjį užkariavimą.    Kuomet užimamas regionas, kurį tegynė vienas žetonas, jis tuojau pat išmetamas į atsargas. Dažniausiai tai nutiks, jei besiginantis žetonas priklauso dingusiai genčiai ar jau patyrusiai nuopuolį rasei.    Pastebėjimas: Žaidėjas, jei nori, gali nuspręsti nukariauti savo paties nupuolusios rasės žetoną. Tokiu atveju jis praras tą žetoną, tačiau gaus priėjimą prie regiono, kuris labiau tinka jo aktyvios rasės armijos dislokavimui.    Kalnai yra nepajudinami ir lieka regionuose, kad gintų nuo naujų užkariautojų.Ø Kiti užkariavimai    Per savo ėjimą žaidėjas gali ir toliau užkariauti regionus, tol kol nori ir kol turi pakankamai rasės žetonų.    Kiekvienas naujai užkariautas regionas privalo ribotis (t.y. turėti bendrą sieną) su regionu, kuriame jau yra puolančio žaidėjo rasės žetonų, nebent kitaip leidžia turima rasės ir specialios galios kombinacija.
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Text Box
Kad įžengtų į žaidimą per šiuos dingusiai genčiai priklausančiu kalnus, žaidėjas privalo panaudoti 3 savo rasės žetonus.
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Text Box
Stovyklavietė

Andriu
Text Box
Trolio urvas
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Text Box
Tvirtovė
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Text Box
Kalnai
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Text Box
Sėkmingai užkariavusi kalnus, ši, bloga iki kaulų smegenų, įgula veržiasi į kaimyninius elfų ūkius.



> Final Conquest Attempt/Reinforcement 
Die Roll
During the final conquest attempt of his turn, a player may

find himself with not enough Race tokens left to conquer
another Region outright. Provided he still has at least one
unused Race token, the player may attempt one final conquest
for his turn by selecting a Region that he would normally be 3
or less Race tokens short to conquer. Once the Region is
selected, the player rolls the Reinforcement Die once. Note that
the Region the player wishes to make his last conquest target
for the turn must be selected before rolling the die. This Region
does not have to be the weakest one available for attack either,
provided it could still be conquered with a lucky die roll.

If the sum of the die rolled, combined with the Race token(s)
left in his possession, is high enough to conquer the Region, the
player deploys his remaining Race token(s) there. Otherwise, he
deploys his remaining token(s) in one of the Regions he already
occupied prior. Either way, his conquests for the turn end
immediately thereafter.

> Troop Redeployment
Once a player's conquests for the turn have ended, he may

freely redeploy the Race tokens he has on the board, moving
them from one Region to any other Region occupied by his race
(not necessarily just an adjacent or contiguous Region), provided
that at least one Race token remains in each Region under his
control. 

3. Scoring Victory Coins
His turn now complete, the player receives 1 coin from the

Victory stash for each Region his Race tokens occupy on the
map. The player may also collect additional Victory coins as a
result of his Race and/or Special Power benefit. 

As the game progresses, a player will likely have some tokens
from another race on the map. These tokens are the remnants
of an earlier race he chose to put In Decline previously (see
Entering into Decline, p. 6).  

The Regions these In Decline tokens occupy also each contribute
1 Victory coin to the player; Though the Race banner and Special
Power benefits no longer contribute any bonus coins, unless
explicitly stated otherwise in said Race or Special Power benefit.

Players keep their Victory coins stacked together, their value
hidden from other players at all times; final scores are not
revealed until the end of the game. If necessary, a player may
request change from the Victory stash for his coins at any time.

With 3 Regions occupied, the Merchant Skeletons receive 3 Victory coins,
plus 3 bonus Victory coins for their Merchant Special Power 

(1 bonus Victory coin for each Region they occupy). 

The player redeploys his Skeleton Troops in his Regions. 
This redeployment includes 1 additional Skeleton token received as 

a result of the Skeletons racial capacity (1 bonus Race token for every 
2 non-empty Regions captured this turn).

The Hill Tritons' Special Power is Active; the player controlling them
receives one bonus Victory coin, since the Tritons occupy a single Hill
Region. The same player's Skeletons' Merchant Special Power is no

longer Active, since the Skeletons went In Decline. The player receives one
Victory coin per Region his Skeletons occupy, but no bonus Victory coins.

Thanks to a lucky Reinforcement Die
roll and despite a bare-bone crew, 

the Skeleton player manages to conquer
these Mountains as his final conquest 

for this turn.

5
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Andriu
Text Box
Ø Paskutinis bandymas užkariauti/pastiprinimo kauliukas    Per paskutinį bandymą užkariauti per savo ėjimą, žaidėjas gali pastebėti, kad neturi pakankamai laisvų rasės žetonų naujam regionui užkariauti. Tačiau jei žaidėjas, vis dar turi bent vieną laisvą savo rasės žetoną, jis vis dar gali bandyti užkariauti regioną, kuriam paimti paprastai reikėtų dar 3 ar mažiau rasės žetonų. Kuomet pasirenkamas regionas, kurį žaidėjas bandys užkariauti, žaidėjas ridena pastiprinimo kauliuką. Atminkite, kad žaidėjas turi pasirinkti regioną, kaip savo paskutinio puolimo objektą dar prieš ridendamas kauliuką. Šis regionas neprivalo būti silpniausias, kurį žaidėjas gali pulti, jis gali būti užimtas sėkmingai išridenus kauliuką.    Jei bendra turimų laisvų rasės žetonų ir išridento kauliuko akių skaičiaus suma pakankamai didelė, kad žaidėjas užimtų regioną, jis ten padeda savo likusius laisvus rasės žetonus. Jei suma nepakankama  - jis padeda savo likusius laisvus žetonus į regioną, kurį jau užkariavo anksčiau. Bet kokiu atveju daugiau pulti šį ėjimą jis nebegali.

Andriu
Text Box
Ø Karių pergrupavimas    Kuomet žaidėjas baigė savo ėjimo užkariavimus, jis gali laisvai pergrupuoti savo žetonus, perkeldamas juos iš vieno regiono į kitą, užimtą jo rasės (regionai neprivalo liestis tarpusavyje), tačiau privalo savo kontroliuojamuose regionuose palikti bent po vieną žetoną. 

Andriu
Text Box
3. Pergalės monetų gavimas    Pasibaigęs ėjimą, žaidėjas gauna po 1 pergalės monetą iš pergalės monetų skrynios už kiekvieną regioną, kurį kontroliuoja jo rasės žetonai. Žaidėjas taip pat gali pasiimti papildomų monetų, jei tai leidžia jo rasės ir/ar specialios galios savybė.

Andriu
Text Box
Žaidimui tęsiantis žaidėjas ant žemėlapio veikiausiai turės ir kitos rasės žetonų. Šie žetonai yra ankstesnės rasės, kuria žaidėjas pasmerkė nuopuoliui, palikuoniai (žiūrėkite Pasmerkimas nuopuoliui)    Žaidėjas gauna po 1 pergalės monetą ir už kiekvieną regioną, kontroliuojamą jo nuopuolį patyrusių žetonų. Tačiau rasės vėliavos ir specialios galios savybės daugiau nebeteikia papildomų monetų, nebent pačioje rasės ar specialios galio savybėje nurodyta kitaip.    Žaidėjai visuomet privalo laikyti visas savo pergalės monetas vienoje krūvelėje, nematomoje kitiem žaidėjams. Galutinis rezultatas negali būti atskleistas iki pat žaidimo pabaigos. Žaidėjas bet kurio metu gali pasikeisti monetas kito nominalo monetomis iš pergalės monetų skrynios.

Andriu
Text Box
Sėkmingo kauliuko ridenimo dėka žaidėjui, žaidžiančiam su skeletais, pavyksta užkariauti šiuos kalnus, kaip paskutinį jo užkariavimą šį ėjimą.

Andriu
Text Box
    Žaidėjas pergrupuoja savo karius skeletus savo regionuose. Šis pergrupavimas įskaito 1 papildomą skeleto žetoną, gautą už specialų skeletų rasės sugebėjimą (po vieną papildomą rasės žetoną už kiekvienus du netuščius regionus, kuriuos užėmėte šį ėjimą). 

Andriu
Text Box
Kontroliuodamas 3 regionus, žaidėjas žaidžiantis pirkliais skeletais gauna 3 pergalės monetas, bei 3 papildomas pergalės monetas dėl savo pirklių specialios galios (po 1 papildomą monetą, už kiekvieną kontroliuojamą regioną).

Andriu
Text Box
Kalvų tritonų specialioji galia aktyvi  - jie gauna vieną papildomą pergalės monetą, nes tritonai kontroliuoja vieną kalvų regioną. To paties žaidėjo pirklių skeletų specialioji galia nebeaktyvi, nes skeletai buvo pasmerkti nuopuoliui. Žaidėjas gauna po vieną pergalės monetą už kiekvieną regioną, valdomą jo skeletų, tačiau negauna papildomų pergalės monetų.
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II. Following turns
In following turns, the first player moves the Game Turn

marker up one spot on the track and the game continues
clockwise. During his turn, each player must now either:

� Expand the reach of his race through new conquests 

OR

� Put his race In Decline to select a new one.

The player then scores Victory coins again (see Scoring Victory
coins, p. 5).

Expanding through new Conquests
> Ready your Troops

Leaving in place one Race token in each Region they occupy,
the player may take all his other Active Race tokens from the
map back in hand and use them to conquer new Regions. 

> Conquer
All rules relative to the conquest of a new Region (see

Conquering Regions, p. 4) must be respected, with the exception
of the rule relative to the First Conquest - which only applies to
new races entering on the map.

> Abandoning a Region
Only those Race tokens that were taken back in hand may

be used to conquer new Regions. If a player wishes to free up
some more Race tokens, he may opt to entirely empty up
some - or all - Regions, leaving no Tokens there; but in this
case, these now abandoned Regions will no longer be
considered his, nor bring him any Victory coins. If the player
chooses to abandon all the Regions he previously occupied,
his next conquest must follow the same rules as its First
Conquest (see First Conquest, p. 4).

Entering In Decline
Once a player thinks that his Active race is over-

extended and no longer has the impetus required to
continue expanding successfully or defend itself from

increasingly threatening neighbors, he may choose to put it In
Decline by selecting a new Race and Special Power combo from
those available on the table at the start of his next turn.

To do so, the player flips his current Race banner upside down,
so that the grayed-out In Decline side becomes visible to all,
and discards the Special Power badge that was associated with
it as that Special Power badge is no longer in effect, unless
dictated otherwise (e.g. Spirit Special Power). 

He also flips a single Race token onto its In Decline side in
each Region those tokens occupied and removes all other
tokens of this Race from the map, placing them back into the
storage tray.

Each player can only have a single race In Decline on the map
at any given time. If the player still has tokens from an earlier
In Decline race left on the map, those are all immediately
removed from the map and placed back in the storage tray,
before flipping the new tokens into Decline. 

The Race banner of the now vanished race is placed at the
bottom of the stack of Race banners, or in the lowest empty
slot in the banner column, if any. The same is also done when
the last token of a race In Decline is wiped off the map as the
result of their last Region being conquered.

The player can make no conquests during the turn his race
goes into decline; his turn ends immediately after scoring! He
gains 1 Victory coin for each Region his newly In Decline tokens
occupy, but unless stated otherwise, he scores no Victory coins
from his now In Decline Race banner power or discarded Special
Power benefits.

On his next turn, the player will select a new Race and Special
Power combo from among those now available to him. He then
follows the same rules used during the first turn of the game.
The only difference, but it's a sizeable one, is that the player
will now likely collect Victory coins from his new race as well as
from left-over tokens of his now In Decline race, during the
Scoring Victory coins phase of his turn.

These Merchant Skeletons were bad to the bone! 
Their remnants are now wiped off the map and their Race banner 

placed back at the bottom of the pile.
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Andriu
Text Box
II. Kiti ėjimai

Andriu
Text Box
Per kiekvieną naują ėjimą pirmasis žaidėjas pastumia ėjimų žymeklį per vieną laukelį pirmyn ir žaidimas tęsiamas laikrodžio rodyklės kryptimi. Per savo ėjimą kiekvienas žaidėjas privalo:l Plėsti savo imperiją užkariaudamas naujus regionus           ARBAl Pasmerkti savo rasę nuopuoliui ir išsirinkti naują    Tada žaidėjas vėl gauna pergalės monetų (žiūrėkite Pergalės monetų gavimas, p.5)Plėtimasis per naujus užkariavimusØ Paruoškite savo karius     Palikdamas po vieną rasės žetoną kiekviename valdomame regione, žaidėjas gali pasiimti visus likusius aktyvius savo rasės žetonus nuo žemėlapio atgal į ranką ir naudoti juos naujiems regionams užkariauti.Ø Užkariaukite    Privaloma laikytis visų naujo regiono užkariavimo taisyklių (žiūrėkite Regiono užkariavimas, p.4). Naujai įvedamoms į žemėlapį rasėms galioja pirmojo užkariavimo taisyklės.Ø Apleiskite regioną    Užkariavimui galima naudoti tik tuos žetonus, kuriuos pasiėmėte atgal į ranką. Jei žaidėjas nori atlaisvinti šiek tiek rasės žetonų  - jis gali apleisti keletą (arba visus) savo regionus, nepalikdamas juose žetonų. Tačiau tokiu atveju šie apleisti regionai daugiau nebepriklausys jam ir nebetieks žaidėjui pergalės monetų. Jei žaidėjas nusprendžia apleisti visus savo kontroliuotus regionus, kitam  jo užkariavimui galioja pirmojo užkariavimo taisyklės (žiūrėkite Pirmasis užkariavimas, p.4).

Andriu
Text Box
Pasmerkimas nuopuoliui 

Andriu
Text Box
    Kuomet žaidėjas mano, kad jo aktyvioji rasė per daug išsiskaidė ir yra nebepajėgi toliau sėkmingai plėstis bei apsiginti nuo vis augančios grėsmės iš kaimynų, savo

Andriu
Text Box
 ėjimo pradžioje jis gali nuspręsti pasmerkti savo rasę nuopuoliui, pasirinkdamas naują rasės ir specialios galios kombinaciją iš tų, kurios dar nėra pasirinktos.     Kad tai padarytų, žaidėjas užverčia savo turimą rasės vėliavą taip, kad visiems būtų matoma išblukusioji jos pusė, ir išmeta savo specialios galio ženklą, nes jo efektas daugiau nebegalioja, nebent nurodyta kitaip (t.y. Dvasių specialioji galia).    Taip pat žaidėjas apverčia po vieną tos rasės žetoną kiekviename žemėlapio regione taip, kad matytųsi jo pusė, simbolizuojanti nuopuolį, ir pašalina nuo lentos visus kitus tos rasės žetonus bei padeda juos į atsargas.   

Andriu
Text Box
 Kiekvienas žaidėjas bet kuriuo žaidimo metu tegali turėti po vieną nuopuolį patyrusią rasę. Jei žaidėjas ant žemėlapio vis dar turi anksčiau nuopuoliui pasmerktos rasės žetonų, prieš pasmerkdamas naują rasę nuopuoliui žaidėjas privalo tučtuojau pašalinti visus tos rasės žetonus nuo stalo ir padėti juos į atsargas.     Rasės vėliava dingsta ir yra padedama rasių vėliavų krūvelės apačioje arba žemiausioje laisvoje stulpelio vietoje (jei tokių yra). Tai padaroma ir tuomet, kai nukariaujamas paskutinis regionas, valdytas nupuolusios rasės.

Andriu
Text Box
Žaidėjas negali vykdyti jokių užkariavimų per tą ėjimą, kurio pradžioje pasmerkė savo rasę nuopuoliui. Jo ėjimas baigiasi iš karto, prieš tai gavus pergalės monetų. Žaidėjas gauna po 1 pergalės monetą už kiekvieną regioną, kurį valdo jo naujai pasmerktos nuopuoliui rasės žetonai, tačiau jei nenurodyta kitaip, jis negauna monetų nei už jo nuopuolį patyrusios rasės vėliavos galią, nei už išmestos specialios galios savybes.    Per kitą savo ėjimą žaidėjas pasirinks naują rasės ir specialios galios kombinaciją, iš likusių galimų. Tuomet jis žais savo ėjimą pagal pirmojo ėjimo taisykles. Vienintelis, tačiau esminis, skirtumas yra tas, kad žaidėjas ėjimo pabaigoje gaus pergalės monetų už teritorijas valdomas tiek jo aktyvios rasės, tiek tos, kuri patyrė nuosmukį.

Andriu
Text Box
Šie pirkliai skeletai buvo blogi iki kaulų smegenų! Jų palikuoniai galiausiai nušluoti nuo žemėlapio ir jų rasės vėliava padėta į krūvelės apačią. 
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In the unlikely event there are not enough Special Power
badges left in the Special Powers stack to keep putting new
Race and Special Power combos on the table, shuffle previously
discarded Special Power badges into a new stack.

End of the game
Once the Game Turn marker has reached its final spot on the
Game Turn track and all players have had a chance to play a
final turn, the Victory coins held by each player are revealed
and tallied. The player with the highest score wins. In the case
of a tie, the player with the most Race tokens (Active + In
Decline) still on the board is the winner.

The time of decline has come for these Hill Tritons. 
Their tokens are now all removed except for one that is put In Decline 
in each Region previously occupied; their Race banner is flipped over 

and its associated Special Power badge is now discarded.
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Andriu
Text Box
Jei nutinka taip, kad nebelieka pakankamai specialių galių ženklų sudaryti naujoms rasių ir specialių galių kombinacijoms, sumaišykite jau išmestuosius ir suformuokite iš jų naują krūvelę.

Andriu
Text Box
Žaidimo pabaiga

Andriu
Text Box
Kuomet žaidimo turų žymeklis pasiekia paskutinį laukelį žaidimo turų žymėjimo juostoje, kiekvienas žaidėjas sužaidžia po savo paskutinį ėjimą. Tuomet parodomos ir suskaičiuojamos kiekvieno žaidėjo pergalės monetos. Žaidėjas, turintis daugiausiai monetų, tampa nugalėtoju. Jei keli žaidėjai turi po vienodą monetų skaičių, laimi žaidėjas, ant žemėlapio turintis daugiausiai rasių žetonų (aktyvių + patyrusių nuopuolį).

Andriu
Text Box
Šiems kalvų tritonams atėjo nuopuolio metas. Iš visų jų valdytų regionų pašalinti visi žetonai, išskyrus tuos, kurie simbolizuoja patirtą nuosmukį. Jų rasės vėliava apversta ir specialios galios ženklas išmestas.
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Appendices
I. Organize the Storage Tray
Because the Small World box contains many punchboards, once
you have punched out all the tokens and coins, you will be left
with a big gap between the top of the vacuum tray on which
your boards sit and the cover of the box. If you like to store your
games in an upright position, this void will likely cause the
boards and all the tokens stored below it to move around and
become jumbled. 

To avoid this, we recommend the following one-time operation:
Once all pieces have been punched out from the punchboards,
take the left-over, now empty punchboard frames and rather
than throw them away, stack them back up on the table.
Carefully pull the vacuum tray insert that sits at the bottom of

your game box and extract it, being careful not to break the
thin plastic. Now place the stacked punchboard frames at the
bottom of your game box and place the vacuum tray back in
place inside the box so that it now sits on top of these. It is now
raised by the right amount so that once boards are placed back
on top they sit flush with the box cover. You are now ready to
store your game box vertically, without having to worry about
the game components shifting around.

The illustration below shows you where the various game
tokens, markers and coins should fit. The extractable storage
tray is used solely for storing Race tokens, with a compartment
dedicated for each race. The size of some of the wells in this tray
has been standardized to facilitate the placement of the various
Race tokens. All other coins, tokens and markers go in their
designated spot, inside the main vacuum tray of the game box.
The boards, summary sheets and rules go on top.

II. The Races and Special 
Powers of Small World

There are 14 Races and 20 Special Powers in Small World.

Each Race has its own distinctive Race banner, and tokens in
sufficient number to deploy with any Special Power badge.

Each Special Power badge gives a unique benefit to the race it
is associated with.

The Race tokens are placed on the map colored side face up

when the race is Active, and colored side face down once the
race is In Decline. 

Unless stated otherwise, the benefits granted by an Active Race
banner and its associated Special Power badge always
cumulate, and no longer apply once the race is put In Decline.

A Region is deemed non-empty if, and only if, it contains at least
one Lost Tribe or Race token (Active or In Decline). A Region that
contains a Mountain marker but no Lost Tribe or enemy Race
token is considered empty. 

Removable storage tray
Game pieces

Die

Race banners and
Special Power badgesVictory coins

SW Rules EN:Mise en page 1  19/02/09  15:34  Page 9

Andriu
Text Box
PriedaiI. Atsargų tvarkymas    „Small World“ dėžėje yra daug lentelių, iš kurių išsispausite savo žetonus ir monetas, todėl tai padarius tarp atsargų dėžės ir dėžės dangčio liks didelis tarpas. Jei mėgstate savo žaidimus laikyti stačius, dėl šios erdvės žetonai išsibarstys ir susimaišys.    Norint to išvengti, siūlome ją susitvarkyti taip: kuomet išsiėmėte visas žaidimo detales iš lentelių, paimkite likusių, dabar jau tuščių, lentelių rėmelius ir vietoje to, kad juos tiesiog išmestumėte, sudėliokite juos į krūvelę. Atsargiai ištraukite vidinę dėžės talpyklą, tačiau būkite atsargūs, kad nesulaužytumėte plono plastiko. Tuomet sudėkite rėmelių krūvelę dėžės apačioje, ir ant jų uždėkite talpyklą. Dabar ji pakankamai pakelta, taigi, sudėjus žaidimo lentas, turėtų kaip tik užpildyti dėžę. Dabar jau galite laikyti savo žaidimo dėžę stačią, nebijodami, kad žaidimo detalės išsibarstys.    Iliustracija apačioje rodo, kur telpa įvairūs žaidimo žetonai, žymekliai ir monetos. Ištraukiama talpyklos dalis skirta rasių žetonams, su atskirais skyriais kiekvienai rasei. Kai kurių skyrių dydis buvo suvienodintas, kad tilptų įvairių rasių žetonai. Visos kitos monetos, žetonai ir žymekliai telpa į jiems skirtą vietą, pagrindinėje talpykloje. Žaidimo lentos, santraukos ir taisyklės dedamos ant viršaus.

Andriu
Text Box
II. „Small World“ rasės ir specialiosios galios    Žaidime „Small World“ yra 14 rasių ir 20 specialių galių.Kiekviena rasė turi savitą rasės vėliavą ir pakankamą žetonų kiekį, kurį galima pasidėti su specialios galios ženklu.Kiekvienas specialios galio ženklas suteikia unikalią savybę rasei, kuriai jis priskirtas.Rasės žetonai dedami ant žemėlapio atversta spalvotąją puse, kuomet rasė aktyvi, ir spalvotąja puse žemyn, kuomet rasė patyrė nuopuolį.Jei nenurodyta kitaip, savybės, suteikiamos aktyvios rasės vėliavos ir jai priskirto specialaus galios ženklo, nebegalioja, kuomet rasė patiria nuosmukį. Regionas laikomas ne tuščiu, jeigu, ir tik jeigu, jame yra bent vienas rasės ar dingusios genties žetonas. Regionas, turintis kalnų žetoną, tačiau nė vieno dingusios genties ar priešininko rasės žetono laikomas tuščiu.

Andriu
Text Box
Žaidimo detalės

Andriu
Text Box
Pergalės taškai

Andriu
Text Box
Išimamas dėklas

Andriu
Text Box
Rasių vėliavos ir Specialiosios galios

Andriu
Text Box
Kauliu-kas
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> The Races 
The list that follows details the benefit(s) conferred to each race;
the number of matching Race tokens received when selecting
this Race banner is indicated by the numerical value listed on
the banner.

Amazons
Four of your Amazon tokens may only be
used for conquest, not for defense, as
indicated by the +4 on the banner itself. So
you start each turn with 10 Amazon tokens
(plus any additional ones that may be

granted to you by the Special Power associated with the
Amazons, depending on your combo). At the end of each of
your Troop Redeployments (see Troop Redeployment, p. 5),
remove four tokens from the map, making sure to leave at least
one Amazon token in each of your Regions if possible, and only
take these four tokens back in hand to redeploy on the map
once you Ready your Troops (see Ready your Troops, p. 6) at
the start of your next turn.

Dwarves
Each Mine Region your Dwarves
occupy is worth 1 bonus Victory
coin, at the end of your turn.
This power is kept even when
the Dwarves are In Decline.

Elves
When the enemy conquers one of your
Regions, keep all your Elf tokens in hand for
redeployment at the end of your turn,
rather than discarding 1 Elf token back into
the storage tray (see Enemy Losses &
Withdrawals, p. 4).

Ghouls
Your Ghoul tokens all stay on the map when
going into Decline, instead of the usual 1
token per Region. In addition, unlike other
Races, once In Decline, your Ghouls can
continue to conquer new Regions each turn,

playing exactly as if they were still Active tokens. However these
conquests must be done at the start of your turn, before any
conquest by your Active race. You may even attack your own
currently Active race with your In Decline Ghouls, if you wish.

Giants
Your Giants may conquer any
Region adjacent to a Mountain
Region they occupy at a cost of 1
less Giant token than normal. A minimum
of 1 Giant token is still required.

Halflings
Your Halfling tokens may enter the map
through any Region of the map, not just
border ones. Place a Hole-in-the-Ground in
each of the first 2 Regions you conquer, to

make them immune to enemy conquests as well as racial and
special powers. You remove your Holes-in-the-Ground (and lose
the protection they confer in these Regions) when your Halflings
go into Decline, or if you choose to abandon a Region containing
a Hole-in-the-Ground.

Humans
Each Farmland Region your
Humans occupy is worth 1
bonus Victory coin, at the
end of your turn.

Orcs
Each not empty Region your Orcs conquered
this turn is worth 1 bonus Victory coin, at the
end of your turn.

Ratmen
No Race benefit; their sheer number of
tokens is enough!

Skeletons
During your Troop Redeployment (p. 5),
take 1 new Skeleton token from the
storage tray for every 2 non-empty Regions
you conquered this turn, and add it to the
troops you redeploy at the end of your turn.

If there are no more tokens in the storage tray, you do not
receive any additional tokens.

Sorcerers
Once per turn and per opponent, your
Sorcerers can conquer a Region by substi-
tuting one of your opponent's Active tokens
with one of your own taken from the storage
tray. If there are no more tokens in the

storage tray, then you cannot conquer a new Region in this way.
The token your Sorcerers replaces must be the only race token
in its Region (A single Troll token with its Troll's Lair is considered
alone for this purpose; likewise for a Race token in a Fortress or
on a Mountain, these markers provide no protection to a lone
Race token) and that Region must be adjacent to one of your
Sorcerers'. Place the substituted opponent's Race token back into
the storage tray.
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Andriu
Text Box
Ø Rasės    Žemiau yra sąrašas, apžvelgiantis kiekvienos rasės savybės. Gaunamų atitinkamų žetonų kiekis, pasirinkus rasę, nurodytas ant rasės vėliavos.

Andriu
Text Box
AmazonėsKeturi jūsų amazonių žetonai gali būti naudojami tik užkariavimams, bet ne gynybai. Tai rodo +4 ant pačios rasės vėliavos. Taigi, pradedate ėjimą su 10 amazonių žetonų (taip pat su papildomais žetonais, kuriuos jūs gavote dėl  priklausančios

Andriu
Text Box
priklausančios specialios galios, priklausomai nuo jūsų kombinacijos). Kiekvieno savo karių pergrupavimo pabaigoje (žiūrėkite Karių Pergrupavimas, p. 5), pašalinkite nuo žaidimo lentos 4 žetonus, tačiau, jei įmanoma, kiekviename kontroliuojamame regione turi likti bent po vieną amazonių žetoną, ir tik šie keturi žetonai grįžta į ranką, kuomet parengiate savo karius (žiūrėkite Karių parengimas, p. 6), kito savo ėjimo pradžioje. 

Andriu
Text Box
NykštukaiKiekvienas kasyklų regionas, valdomas Jūsų nykštukų, Jūsų ėjimo pabaigoje yra vertas vienos papildomos pergalės monetos. Ši galia galioja net tada, kai nykštukai patiria nuopuolį.

Andriu
Text Box
ElfaiKuomet priešininkas užima vieną iš Jūsų regionų, pasiimkite visus savo elfų žetonus karių pergrupavimui savo ėjimo pabaigoje, vietoje to, kad išmestumėte vieną elfų žetoną į atsargas (žiūrėkite Priešininkų pralaimėjimai ir atsitraukimas, p. 4).

Andriu
Text Box
VampyraiVisi jūsų vampyrų žetonai lieka ant žaidimo lentos, kuomet rasė pasmerkiama nuopuoliui. Taipogi, kitaip nei likusios rasės, kuomet patyrė nuopuolį, Jūsų vampyrai gali toliau kiekvieną ėjimą užkariauti regionus taip pat, lyg jie būtų aktyvūs žetonai. Tačiau šiuos užkariavimus turite atlikti savo ėjimo pradžioje, prieš savo aktyvios rasės užkariavimus. Jei norite, su savo vampyrais galite netgi užpulti savo aktyvią rasę.

Andriu
Text Box
aktyvūs žetonai. Tačiau šiuos užkariavimus turite atlikti savo ėjimo pradžioje, prieš savo aktyvios rasės užkariavimus. Jei norite, su savo vampyrais galite netgi užpulti savo aktyvią rasę.

Andriu
Text Box
MilžinaiJūsų milžinai gali užkariauti bet kurį regioną, kuris ribojasi su jų valdomais kalnais, naudodami vienu milžinų žetonu mažiau, nei įprastai. Tačiau minimalus vieno milžinų žetono kiekis vis dar privalomas.

Andriu
Text Box

Andriu
Text Box
HalflingaiJūsų halflingai gali įžengti į žemėlapį per bet kurį regioną, nebūtinai per pasienio regionus. Pirmuose dviejuose jūsų užkariautuose regionuose padėkite po urvo žemėje žetoną, kuris suteiks šiems regionams imunitetą nuo priešininkų užkariavimų bei rasių ar specialių galių savybių. Kuomet jūsų halflingai pasmerkiami nuopuoliui, arba kuomet jūs nusprendžiate apleisti regionus, kuriuose yra urvai žemėje, urvų žemėje žetonai pašalinami nuo žaidimo lentos (ir regionai, kuriuose jie buvo, praranda apsaugą).

Andriu
Text Box
regionams imunitetą nuo priešininkų užkariavimų bei rasių ar specialių galių savybių. Kuomet jūsų halflingai pasmerkiami nuopuoliui, arba kuomet jūs nusprendžiate apleisti regionus, kuriuose yra urvai žemėje, urvų žemėje žetonai pašalinami nuo žaidimo lentos (ir regionai, kuriuose jie buvo, praranda apsaugą).

Andriu
Text Box
ŽmonėsKiekvienas ūkio regionas, valdomas jūsų žmonių, ėjimo pabaigoje vertas vienos papildomos pergalės monetos.

Andriu
Text Box
OrkaiKiekvienas netuščias regionas, kurį jūsų orkai užkariavo per šį ėjimą, ėjimo pabaigoje vertas 1 papildomos pergalės monetos.

Andriu
Text Box
ŽiurkiažmogiaiNeturi jokios rasės savybės, pakanka jų žetonų skaičiaus!

Andriu
Text Box
SkeletaiPer savo karių pergrupavimą (p. 5) paimkite po vieną naują skeletų žetoną iš atsargų už kiekvienus du netuščius regionus, kuriuos užėmėte per šį ėjimą, ir pridėkite prie savo pergrupuojamų karių. Jei atsargose nebėra žetonų, papildomų žetonų jūs negaunate.

Andriu
Text Box

Andriu
Text Box
RaganiaiVieną kartą per ėjimą jūsų raganiai gali užimti po vieną kiekvieno jūsų priešininko regioną, pakeisdami vieną iš jame esančių aktyvių žetonų vienu raganiaus žetonu iš atsargų. Jei atsargose nebėra žetonų, naujų regionų užimti šiuo būdu negalima. Pakeičiamas žetonas privalo būti vienintelis rasės žetonas tame regione (vienas trolio žetonas su savo trolio urvu šiuo atveju laikomi kaip vienas žetonas, kaip ir rasės žetonas tvirtovėje ar kalnuose  - šie žetonai nesuteikia apsaugos vienam rasės žetonui) ir regionas privalo ribotis su vienu, valdomu jūsų raganių. Pakeistus priešininkų žetonus padėkite atgal į atsargas.

Andriu
Text Box
Pakeičiamas žetonas privalo būti vienintelis rasės žetonas tame regione (vienas trolio žetonas su savo trolio urvu šiuo atveju laikomi kaip vienas žetonas, kaip ir rasės žetonas tvirtovėje ar kalnuose  - šie žetonai nesuteikia apsaugos vienam rasės žetonui) ir regionas privalo ribotis su vienu, valdomu jūsų raganių. Pakeistus priešininkų žetonus padėkite atgal į atsargas.
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Tritons
Your Tritons may conquer all Coastal Regions
(those bordering a Sea or Lake) at a cost of
1 less Triton token than normal. A minimum
of 1 Triton token is still required.

Trolls
Place a Troll's Lair in each Region your Trolls
occupy. The Troll's Lair augments your
region's defense by 1 (just as if you had an
additional Troll token stationed there), and
stays in the Region even after your Trolls go

into Decline. Remove the Troll's Lair if you abandon the Region or
when an enemy conquers it.

Wizards
Each Magic Region your Wizards
occupy is worth 1 bonus Victory
coin, at the end of your turn.

Blank Race banner
We have provided you with one additional
blank Race banner, which you may use to

create a race of your own invention. When designing such a race
and choosing the number of Race tokens to assign to it, keep in
mind that it may end up associated with any possible Special
Power. Make sure never to pick a number higher than 10 or you
will risk running out of Race tokens you might otherwise have
been entitled to during the course of the game.

If you wish to play with your newly created race, use the tokens
of another race (with a similar or greater number of tokens) as
stand-in tokens for your new race - and make sure to remove
the corresponding old Race banner from the game before the
start!

> Special Powers
In the description of Special Powers that follow, when we use
the term "you" or "your", we mean the Race tokens of your race
associated with this Special Power. Unless explicitly stated
otherwise, this usually excludes any token In Decline from your
earlier race.

The list that follows details the advantage(s) granted by this
Special Power; the additional number of Race tokens received
when associating this Special Power to a Race banner is listed
in the circle inside the Special Power badge.

Alchemist
Collect 2 bonus Victory coins at the end of each
turn your race hasn't yet gone into Decline.

Berserk
You may use the Reinforcement die before
each of your conquests, rather than just the
last one of your turn. Roll the die first; select
the Region you wish to conquer; then place
the required number of Race tokens (minus

the die results) there. If you do not have enough tokens left, this
is your final conquest attempt for the turn. As usual, a minimum
of 1 token is still required to attempt the conquest.

Bivouacking
Deploy the 5 Encampment tokens in any of
your Region(s), during your Troop Rede-
ployment phase. Each Encampment counts
as 1 Race token toward the defense of the
Region in which it is placed (thereby

possibly protecting a single Race token with an Encampment
from the Sorcerer's Special Power). Multiple encampments may
be placed in the same Region to obtain a higher defense bonus.
Each turn you may break camp and settle in any new Region
you occupy. Encampments are never lost during
an attack on the Region they are in, but all
disappear when the Race they were associated
with goes into Decline.

Commando
You may conquer any adjacent Region with
1 less Race token than normal. A minimum
of 1 token is still required.

Diplomat
At the end of your turn, you may select one
opponent whose Active race you did not
attack this turn as your ally. You are now at
peace with him and he cannot attack your
active race until your next turn. You may

change allies each turn, or stay at peace with the same
opponent. Tokens In Decline are not impacted (so Ghouls In
Decline are immune to this power and may still attack you).
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Andriu
Text Box
TritonaiJūsų tritonai gali užkariauti bet kuriuos regionus, besiribojančius su jūra ar ežeru, panaudodami vienu žetonu mažiau nei įprasta. Tačiau minimalus vieno tritonų žetono kiekis vis dar privalomas.

Andriu
Text Box
TroliaiKiekviename jūsų trolių valdomame regione padėkite po trolio urvo žetoną. Šis žetonas padidina Jūsų regiono gynybą vienu tašku (taip, lyg tenai būtų dar vienas Jūsų trolių žetonas) ir lieka regione net Jūsų troliams patyrus nuopuolį. Žetonus nuimkite tik tuo atveju, jei apleidžiate regioną ar jį užkariauja priešininkas.

Andriu
Text Box
nuopuolį. Žetonus nuimkite tik tuo atveju, jei apleidžiate regioną ar jį užkariauja priešininkas.

Andriu
Text Box
BurtininkaiKiekvienas magiškas regionas, valdomas jūsų burtininkų, ėjimo pabaigoje vertas vienos papildomos pergalės monetos.

Andriu
Text Box
Tuščia rasės vėliava

Andriu
Text Box
Mes įdėjome jums papildomą tuščią rasės vėliavą, kurią galite panaudoti, sukurdami naują rasę. Kurdami rasę ir priskirdami jai gaunamų žetonų kiekį nepamirškite, kad ji gali susijungti su bet kuria specialiąja galia. Niekuomet nesirinkite skaičiaus, didesnio nei 10, nes tuomet iškiltų grėsmė, kad baigsis šios rasės žetonai, kuriuos būtumėte panaudoję žaidimo metu. Jei norite žaisti naujai sukurta rase, panaudokite kitos rasės (turinčios tiek pat, arba daugiau) žetonus ir pašalinkite jos rasės vėliavą iš žaidimo.

Andriu
Text Box
Ø Specialiosios galiosToliau aiškindami specialiąsias galias naudojame terminus „Jūs“ ir „Jūsų“, kalbėdami apie rasės žetonus, kuriems priskirta specialioji galia. Jei nenurodyta kitaip, tai neliečia žetonų, kurie priklauso Jūsų ankstesniajai rasei, kuri patyrė nuopuolį.Tolimesnis sąrašas aprašo pranašumus, suteikiamus specialiųjų galių. Papildomai gaunamų rasės žetonų kiekis, kuomet ši galia priskiriama rasės vėliavai, nurodytas apskritime ant specialiosios galio ženklo.

Andriu
Text Box
AlchemikasKiekvieno ėjimo, kurio metu nepasmerkėte rasės nuopuoliui, gale pasiimkite dvi pergalės monetas.

Andriu
Text Box
ĮtūžisPastiprinimo kauliuką galite naudoti per kiekvieną savo užkariavimą, o ne tik kartą per ėjimą. Pirmiausia ridenkite kauliuką, tada pasirinkite regioną, kurį norite užkariauti, tuomet padėkite į užkariautą regioną reikiamą žetonų kiekį (iš jo atėmus iškritusių akių skaičių). Jei neturite pakankamai laisvų žetonų  - tai buvo paskutinis jūsų užkariavimas per šį ėjimą. Kaip ir visuomet, kad pradėtumėte puolimą reikia bent vieno laisvo rasės žetono.

Andriu
Text Box
atėmus iškritusių akių skaičių). Jei neturite pakankamai laisvų žetonų  - tai buvo paskutinis jūsų užkariavimas per šį ėjimą. Kaip ir visuomet, kad pradėtumėte puolimą reikia bent vieno laisvo rasės žetono.

Andriu
Text Box
StovyklavimasPer savo karių pergrupavimą išdėliokite 5 stovyklaviečių žetonus savo valdomuose regionuose.  Kiekviena stovyklavietė, ginant regioną, skaičiuojama kaip vienas rasės žetonas (todėl gali apsaugoti vieną žetoną nuo raganių sugebėjimo). Į vieną regioną galima dėti keletą stovyklaviečių, siekiant geresnės gynybos. Kiekvieną ėjimą galima išardyti senąsias stovyklavietes ir pastatyti naujas. Stovyklavietės nedingsta priešininkui užėmus regioną, tačiau  visos išnyksta, kuomet priskirtoji rasė patiria nuopuolį.

Andriu
Text Box
regioną galima dėti keletą stovyklaviečių, siekiant geresnės gynybos. Kiekvieną ėjimą galima išardyti senąsias stovyklavietes ir pastatyti naujas. Stovyklavietės nedingsta priešininkui užėmus regioną, tačiau  visos išnyksta, kuomet priskirtoji rasė patiria nuopuolį. 

Andriu
Text Box
priskirtoji rasė patiria nuopuolį.

Andriu
Text Box
Komandosas    Galite užkariauti bet kurį gretimą regioną, panaudodami vienu žetonu mažiau, nei įprastai. Tačiau minimalus vieno rasės žetono kiekis vis dar privalomas.

Andriu
Text Box
DiplomatasSavo ėjimo pabaigoje galite pasirinkti vieną savo priešininko aktyvią rasę, kurios šį ėjimą nepuolėte, kaip sąjungininkę. Dabar tarp jūsų taika ir ši rasė negali pulti jūsų aktyvios rasės iki kito ėjimo. Jūs galite kas ėjimą keisti sąjungininką, arba pasilikti sąjungoje su tuo pačiu žaidėju. Ši galia negalioja nuopuolį patyrusioms rasėms (taigi nuopuolį patyrusių vampyrų ši galia neveikia ir jie vis dar gali jus pulti).

Andriu
Text Box
sąjungoje su tuo pačiu žaidėju. Ši galia negalioja nuopuolį patyrusioms rasėms (taigi nuopuolį patyrusių vampyrų ši galia neveikia ir jie vis dar gali jus pulti). 



11

Dragon Master
Once per turn, you may conquer a Region
using a single Race token, regardless of the
number of enemy tokens defending it. Once
conquered, place your Dragon there. The
Region is now immune to enemy conquests

as well as to their racial and special powers until your Dragon
moves. During each new turn, you may move your Dragon to a
different Region you wish to conquer. Your Dragon disappears
when you go into Decline; remove it from the board and place
it back in the storage tray at that time. 

Flying
You may conquer any Region of the map
except Seas. These Regions do not need to
be adjacent or contiguous to ones you
already occupy.

Forest
Collect 1 bonus Victory coin for
each Forest Region you occupy
at turn's end.

Fortified
Once per turn, place 1 Fortress in a Region
you occupy. The Fortress is worth 1 bonus
Victory coin at turn's end, unless you leave
or are In Decline. The Fortress also augments
your Region's defense by 1 (just as if you

had an additional Race token stationed there), even if you leave
or are In Decline. Remove the Fortress if you
abandon the Region or when an enemy
conquers it. There can only ever be a maximum
of 1 Fortress per Region, and a maximum of 6
Fortresses on the map.

Heroic
At the end of your turn, place each of your
2 Heroes in 2 different Regions you occupy.
These 2 Regions are immune to enemy
conquests as well as to their racial and
special powers until your Heroes move. Your

Heroes disappear when you go into Decline.

Hill
Collect 1 bonus Victory coin for
each Hill Region you occupy at
turn's end.

Merchant
Collect 1 bonus Victory coin for any Region
you occupy at turn's end.

Mounted
You may conquer any Hill or
Farmland Region with 1 less
Race token than normal. A
minimum of 1 token is still
required.

Pillaging
Each non-empty Region you conquer this
turn is worth 1 bonus Victory coin at turn's
end.

Seafaring
You can consider the Seas and Lakes as 3
empty Regions you may conquer. You keep
these Regions even once you go into
Decline, and continue scoring for them for
as long as you have tokens there.

Spirit
When the Race tokens associated with your
Spirit Special Power go into Decline, they
never count toward the limit stated in
Entering In Decline (p. 6) regarding having a
single In Decline race on the map at any

given time. You may thus end up with two different races In
Decline on the map at the same time and score for them both.
If a third race you control goes into Decline, your Spirits remain
on the board, although the other race already In Decline
disappears, as normal. In other words, your In Decline Spirits
never leave the map (except when taking losses from
opponents' conquests), though other races sent In Decline may
go away when a new race goes into decline.

Stout
You may go In Decline at the end of a regular
turn of conquests, after scoring, instead of
spending an entire turn going into Decline.

Swamp
Collect 1 bonus Victory coin
for each Swamp Region you
occupy at turn's end.
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Andriu
Text Box
Drakono valdovasKartą per ėjimą galite užkariauti regioną naudodami tik vieną rasės žetoną, nepriklausomai nuo to, kiek jį gina priešininko žetonų. Užkariavę padėkite jame drakono žetoną. Kol jame yra drakonas, regionas turi imunitetą priešininkų užkariavimams bei rasių ir specialiosioms galioms. Per kiekvieną kitą savo ėjimą galite naudoti drakoną užkariauti naujiems regionams. Drakonas dingsta, kuomet priskirta rasė pasmerkiama nuopuoliui  - pašalinkite jį nuo žaidimo lentos ir padėkite atgal į atsargas. 

Andriu
Text Box
užkariavimams bei rasių ir specialiosioms galioms. Per kiekvieną kitą savo ėjimą galite naudoti drakoną užkariauti naujiems regionams. Drakonas dingsta, kuomet priskirta rasė pasmerkiama nuopuoliui  - pašalinkite jį nuo žaidimo lentos ir padėkite atgal į atsargas.  

Andriu
Text Box
SkraidymasGalite užkariauti bet kurį žemėlapio regioną, išskyrus jūras. Šie regionai neturi ribotis su jau jūsų valdomais.

Andriu
Text Box
MiškasĖjimo pabaigoje pasiimkite po vieną papildomą pergalės monetą už kiekvieną jūsų kontroliuojamą miško regioną.

Andriu
Text Box
TvirtovėKartą per ėjimą, padėkite vieną tvirtovę į jūsų valdomą regioną. Ėjimo pabaigoje kiekviena tvirtovė verta vienos papildomos pergalės monetos, nebent pasmerkiate rasę nuopuoliui. Tvirtovės taip pat prideda po vieną tašką prie regiono gynybos (taip lyg jame butų dar vienas jūsų rasės žetonas), net jei pasmerkiate rasę nuopuoliui. Pašalinkite tvirtovę jei apleidžiate regioną arba jį užkariauja priešininkas. Viename regione gali būti tik viena tvirtovė. Daugiausiai žemėlapyje gali būti 6 tvirtovės.

Andriu
Text Box
regiono gynybos (taip lyg jame butų dar vienas jūsų rasės žetonas), net jei pasmerkiate rasę nuopuoliui. Pašalinkite tvirtovę jei apleidžiate regioną arba jį užkariauja priešininkas. Viename regione gali būti tik viena tvirtovė. Daugiausiai žemėlapyje gali būti 6 tvirtovės.

Andriu
Text Box

Andriu
Text Box
HerojiškumasSavo ėjimo pabaigoje padėkite abu savo herojus dviejuose skirtinguose žemėlapio regionuose. Šie regionai turi imunitetą priešininko puolimams ir rasės bei specialiosioms galioms tol, kol juose yra herojai. Herojai dingsta kuomet pasmerkiate rasę nuopuoliui.

Andriu
Text Box

Andriu
Text Box
KalvaĖjimo pabaigoje pasiimkite po vieną papildomą pergalės monetą už kiekvieną jūsų kontroliuojamą kalvų regioną.

Andriu
Text Box
PirkliaiĖjimo pabaigoje pasiimkite po vieną papildomą pergalės monetą už kiekvieną jūsų kontroliuojamą regioną.

Andriu
Text Box
RaitiGalite užkariauti bet kurį kalvų arba ūkio regioną, panau-dodami vienu žetonu mažiau, nei įprastai. Tačiau minimalus vieno rasės žetono kiekis vis dar privalomas.

Andriu
Text Box
PlėšikavimasĖjimo pabaigoje pasiimkite po vieną papil-domą pergalės monetą už kiekvieną šį ėjimą užkariautą netuščią regioną.

Andriu
Text Box
JūreivystėGalite laikyti jūras ir ežerus trimis laisvais regionais, kuriuos galite užkariauti. Jūs kontroliuojate šiuos regionus net kai pasmerkiate rasę nuopuoliui ir toliau gaunate už juos pergalės monetas, tol kol turite juose žetonų.

Andriu
Text Box
DvasiaKuomet rasės žetonai, susieti su dvasios specialiąja galia, pasmerkiami nuopuoliui, jų nevaržo apribojimai, leidžiantys turėti tik vieną nuopuolį patyrusią rasę (p. 6). Taigi galite vienu metu žaidime turėti dvi nuopuolį patyrusias rasės ir gauti monetų iš abiejų. Jei trečia jūsų rasė pasmerkiama nuopuoliui, dvasios lieka žaidime, tačiau kita nupuolusi rasė dingsta. Jūsų nuopuolį patyrusios dvasios niekada nepalieka žemėlapio (nebent jas užkariauja priešininkai), o kitos nuopuolį patyrusios rasės išnyksta, kuomet pasmerkiate nuopuoliui naują savo rasę.

Andriu
Text Box
abiejų. Jei trečia jūsų rasė pasmerkiama nuopuoliui, dvasios lieka žaidime, tačiau kita nupuolusi rasė dingsta. Jūsų nuopuolį patyrusios dvasios niekada nepalieka žemėlapio (nebent jas užkariauja priešininkai), o kitos nuopuolį patyrusios rasės išnyksta, kuomet pasmerkiate nuopuoliui naują savo rasę. 

Andriu
Text Box
NarsaGalite pasmerkti savo rasę nuopuoliui po savo užkariavimų, gavę pergalės monetų. Taigi Jums nereikia sugaišti viso ėjimo, kad pasmerkti savo rasę nuopuoliui.

Andriu
Text Box
PelkėĖjimo pabaigoje pasiimkite po vieną papildomą pergalės mo-netą už kiekvieną Jūsų kontro-liuojamą pelkės regioną.



Underworld
You may conquer any Region
with a Cavern with 1 less Race
token than normal. A minimum
of 1 token is still required.

All Regions with a Cavern are also considered adjacent to each
other for your conquest purposes.

Wealthy
Collect 7 bonus Victory coins, once only, at the
end of your first turn.

Blank Special Power badge
We have provided you with one additional
blank Special Power badge, which you may
use to create a Special Power of your own
invention. When designing such a Special

Power and choosing the number of Race tokens to associate
with it, keep in mind that it may end up associated with any
possible Race banner. Make sure never to pick a number higher
than 5 or you will risk running out of Race tokens you might
otherwise have been entitled to during the course of the game.
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Here is your Days of Wonder
Online Access number:

Days of Wonder Online 
Are you particularly proud of the Race banner or Special Power badge you have

created? Or curious to see what new Races and Special Powers fellow gamers have
come up with? Or just wanting to share tips with fellow players about how to best

play certain combos in different player configurations?

We invite you to join our online community of players at Days of Wonder Online,
where we host a number of online versions of our games.

To use your Days of Wonder Online number, add it to your existing Days of Wonder
Online account or create a new account at: www.smallworld-game.com and click on
the New Player Signup button on the home page. Then just follow the instructions.

You can also learn about other Days of Wonder games or visit us at:

WWW.DAYSOFWONDER.COM
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Andriu
Text Box
Požemio karalystėGalite užkariauti bet kurį olos regioną, panaudodami vienu žetonu mažiau, nei įprastai. Tačiau minimalus vieno rasės žetono kiekis vis dar privalomas.Visi olos regionai puolant laikomi gretimais.

Andriu
Text Box

Andriu
Text Box

Andriu
Text Box
GerovėPasiimkite 7 papildomas pergalės monetas, tačiau tik vieną kartą, savo pirmojo ėjimo pabaigoje.

Andriu
Text Box
Tuščias specialiosios galios ženklasMes įdėjome jums papildomą tuščią specialiosios galios ženklą, kurį galite panaudoti, sukurdami naują specialiąją galią. Kurdami specialiąją galią ir priskirdami jai gaunamų žetonų kiekį nepamirškite, kad ji gali susijungti su bet kuria rase. Niekuomet nesirinkite skaičiaus, didesnio nei 5, nes tuomet iškiltų grėsmė, kad baigsis šios rasės žetonai, kuriuos būtumėte panaudoję žaidimo metu.

Andriu
Text Box
priskirdami jai gaunamų žetonų kiekį nepamirškite, kad ji gali susijungti su bet kuria rase. Niekuomet nesirinkite skaičiaus, didesnio nei 5, nes tuomet iškiltų grėsmė, kad baigsis šios rasės žetonai, kuriuos būtumėte panaudoję žaidimo metu. 

Andriu
Text Box
Autoriai

Andriu
Text Box
Žaidimo dizainas:Philippe KeyaertsIliustracijos:Miguel Coimbra

Andriu
Text Box
Pirmiausia dėkojame žaidimo testuotojų komandai: Bernard Jorion, Thomas Laroche, Vincent Piedboeuf, Yves Dohogne, Stéphane Rimbert, Dom Vandaële, Fred Dieu, Benoît Kusters, Alexis Keyaerts.

Andriu
Text Box
Taip pat dėkojame Cédrick Caumont, Thomas Provoost, Benjamin Slinger, Jean-Pierre Ernotte, Stéphane Van Esbeek, Iris Fostiez, Repos nariams, Tripot, Gang of Our ir Alpaludismes žaidimo grupėms, ir Rencontres Ludopathiques, Belgoludique, Efpé WE ir Rubrouck žaidimų konvencijų  dalyviams.

Andriu
Text Box
Alpaludismes žaidimo grupėms, ir Rencontres Ludopathiques, Belgoludique, Efpé WE ir Rubrouck žaidimų konvencijų  dalyviams. 

Andriu
Text Box
Specialus ačiū Xavier Georges ir Alain Gotcheiner jų patarimus ir pagalbą.Galiausiai Days of Wonder dėkoja Bruno Cathala, kad atkreipė mūsų dėmesį į šį brangakmenį.

Andriu
Text Box
Days of Wonder, Days of Wonder logotipas ir stalo žaidimas Small World  - yra registruoti Days of Wonder, Inc prekybos ženklai© 2009 Days of Wonder, Inc. Visos teisės saugomos.

Andriu
Text Box
Štai čia jūsų elektroninis prisijungimo numeris:

Andriu
Text Box
Žiūrėkite ant taisyklių anglų kalba

Andriu
Text Box
Galbūt jūs labai didžiuojatės savo sukurta Rasės Vėliava ar specialiu ženkliuku? O galbūt jums įdomu kokias rases sukūrė kiti žaidėjai? O gal norite kitiems žaidėjams duoti patarimų apie rasių kombinacijų ypatumus? Kviečiame jus prisijungti prie mūsų virtualios bendruomenės  - Days of Wonder. Naudokite elektroninį prisijungimo numerį pridėdami jie prie jau turimos elektroninės Days of Wonder sąskaitos arba susikurkite naują, įėję į www.smallworld-game.com ir paspaudę “New Player Signup”. Tada sekite nuorodas.Taip pat apie Days of Wonder žaidimus sužinokite aplankę mus:



Žaidimą pradeda žaidėjas, turintis smailiausias ausis. Jis atlieka savo pirmąjį ėjimą. Žaidimas tęsiamas 
laikrodžio rodyklės kryptimi. Kuomet ėjimų žymeklis pasiekia paskutinį juostos laukelį, kiekvienas žaidėjas 
atlieka po paskutinį savo ėjimą. Žaidėjas, sukaupęs daugiausiai pergalės monetų, tampa nugalėtoju.

I. Pirmasis ėjimas
1. Išsirinkite rasės ir specialios galios kombinaciją (psl. 3).

l  Išsirinkite kombinaciją. Judant stulpeliu vertikaliai žemyn, kombinacijos kainuoja po vieną perga-
lės monetą.

l  Jei žaidėjo pasirinkta kombinacija turi pergalės monetų (paliktų žaidėjų, kurie ją anksčiau praleido), 
jis pasiima jas sau.

l  Žaidėjas pasideda savo pasirinktą kombinaciją priešais save ir pasiima tiek atitinkamos rasės 
žetonų, kiek nurodyta ant rasės vėliavos ir specialios galios ženklo.

2. Regionų užkariavimas (psl. 4)

l  Pirmasis užkariavimas: žaidėjo rasė, ateidama į žaidimą pirmą kartą, privalo įeiti užkariaudama 
vieną iš pasienio regionų (t.y. regioną, kuris ribojasi su žaidimo lentos kraštu arba kurio pakrantė 
ribojasi su jūra, siekiančia žaidimo lentos kraštą).

l  Regiono užkariavimas: Kad užimtų regioną, žaidėjas privalo turėti laisvus 2 rasės žetonus + po 1 papil-
domą rasės žetoną už kiekvieną stovyklavietės, tvirtovės, kalnų ar trolio urvo žetoną + po 1 papildomą 
rasės žetoną už kiekvieną dingusių genčių ar kito žaidėjo rasės žetoną, jau esantį regione. Jūros ir ežerai 
paprastai negali būti užkariaujami.

l  Paskutinis bandymas užkariauti: kuomet pasirenkamas regionas, kurį žaidėjas bandys užka-
riauti, žaidėjas ridena pastiprinimo kauliuką. Atminkite, kad žaidėjas turi pasirinkti regioną, kaip 
savo paskutinio puolimo objektą dar prieš ridendamas kauliuką. Šis regionas neprivalo būti sil-
pniausias, kurį žaidėjas gali pulti, jis gali būti užimtas sėkmingai išridenus kauliuką.

l  Karių pergrupavimas: kuomet žaidėjas baigė savo ėjimo užkariavimus, jis gali laisvai pergrupuoti 
savo žetonus, perkeldamas juos iš vieno regiono į kitą, užimtą jo rasės (regionai neprivalo liestis 
tarpusavyje), tačiau privalo savo kontroliuojamuose regionuose palikti bent po vieną žetoną.

3. Pergalės monetų gavimas (psl. 5)

l  Pabaigęs ėjimą, žaidėjas gauna po 1 pergalės monetą iš pergalės monetų skrynios už kiekvieną 
regioną, kurį kontroliuoja jo rasės žetonai.

l  Žaidėjas taip pat gali pasiimti papildomų monetų, jei tai leidžia jo rasės ir/ar specialios galios savybė.
l  Žaidėjai visuomet privalo laikyti visas savo pergalės monetas vienoje krūvelėje, nematomoje kitiem 

žaidėjams.

II. Kiti ėjimai
Plėtimasis per naujus užkariavimus (psl.6)

l  Palikdamas po vieną rasės žetoną kiekviename valdomame regione, žaidėjas gali pasiimti visus 
likusius aktyvius savo rasės žetonus nuo žemėlapio atgal į ranką ir naudoti juos naujiems regio-
nams užkariauti.

l  Užkariaukite: naujai įvedamoms į žemėlapį rasėms galioja pirmojo užkariavimo taisyklės.
ARBA

Pasmerkimas nuopuoliui (psl.6)

l  Žaidėjas užverčia savo turimą rasės vėliavą taip, kad visiems būtų matoma išblukusioji jos pusė ir 
išmeta savo specialios galio ženklą, nes jo efektas daugiau nebegalioja, nebent nurodyta kitaip 
(t.y. Dvasių specialioji galia).

l  Taip pat, žaidėjas apverčia po vieną tos rasės žetoną kiekviename žemėlapio regione taip, kad 
matytųsi jo pusė, simbolizuojanti nuopuolį, ir pašalina nuo lentos visus kitus tos rasės žetonus bei 
padeda juos į atsargas.   

l  Jei žaidėjas ant žemėlapio vis dar turi anksčiau nuopuoliui pasmerktos rasės žetonų, prieš pasmerk-
damas naują rasę nuopuoliui, žaidėjas privalo tučtuojau pašalinti visus tos rasės žetonus nuo stalo 
ir padėti juos į atsargas. 

l  Per kitą savo ėjimą žaidėjas pasirinks naują rasės ir specialios galios kombinaciją iš likusių galimų. 
Tuomet jis žais savo ėjimą pagal pirmojo ėjimo taisykles.

Pergalės taškai visada gaunami ėjimo pabaigoje (I.3).

Žaidimo pradžia

Vietovių tipai Žemėlapio 
simboliai

Olos 
regionas  

Magiškas 
regionas 

Kasykla 
Ūkiai  Miškai  Kalvos  Pelkės  Kalnai  Upės ir ežerai 



SMALL WORLD RASĖS
AMAZONĖS: keturi Jūsų amazonių žetonai 

gali būti naudojami tik užkariavimams, 
bet ne gynybai.

ORKAI: kiekvienas netuščias regionas, 
kurį Jūsų orkai užkariavo per šį ėjimą, 
ėjimo pabaigoje vertas 1 papildomos 

pergalės monetos.

NYKŠTUKAI: kiekvienas kasyklų regionas, 
valdomas Jūsų nykštukų, Jūsų ėjimo 

pabaigoje yra vertas vienos papildomos 
pergalės monetos.

ŽIURKIAŽMOGIAI: neturi jokios rasės 
savybės, pakanka jų žetonų skaičiaus!

ELFAI: kuomet priešininkas užima vieną 
iš Jūsų regionų, pasiimkite visus savo elfų 
žetonus karių pergrupavimui savo ėjimo 
pabaigoje, vietoje to, kad išmestumėte 

vieną elfų žetoną į atsargas.

SKELETAI: per savo karių pergrupavimą 
paimkite po vieną naują skeletų žetoną iš 

atsargų už kiekvienus du netuščius regionus, 
kuriuos užėmėte per šį ėjimą, ir pridėkite prie 

savo pergrupuojamų karių.

VAMPYRAI: visi Jūsų vampyrų žetonai 
lieka ant žaidimo lentos, kuomet rasė 
pasmerkiama nuopuoliui. Kitaip nei 

likusios rasės, kuomet patyrė nuopuolį, 
Jūsų vampyrai gali toliau kiekvieną ėjimą 
užkariauti regionus taip pat, lyg jie būtų 

aktyvūs žetonai, tačiau šiuos užkariavimus 
turite atlikti savo ėjimo pradžioje, prieš 

savo aktyvios rasės užkariavimus.

MILŽINAI: Jūsų milžinai gali užkariauti bet 
kurį regioną, kuris ribojasi su jų valdomais 
kalnais, naudodami vienu milžinų žetonu 

mažiau nei įprastai, tačiau minimalus vieno 
milžinų žetono kiekis vis dar privalomas.

TRITONAI: Jūsų tritonai gali užkariauti bet 
kuriuos regionus, besiribojančius su jūra ar 
ežeru, panaudodami vienu žetonu mažiau 
nei įprasta. Tačiau minimalus vieno tritonų 

žetono kiekis vis dar privalomas.

HALFLINGAI: Jūsų halflingai gali įžengti į 
žemėlapį per bet kurį regioną, nebūtinai per 
pasienio regionus. Pirmuose dviejuose Jūsų 
užkariautuose regionuose padėkite po urvo 

žemėje žetoną, kuris suteiks šiems regionams 
imunitetą nuo priešininkų užkariavimų bei 

rasių ar specialių galių savybių.

TROLLS: kiekviename Jūsų trolių 
valdomame regione padėkite po trolio urvo 
žetoną. Šis žetonas padidina Jūsų regiono 

gynybą vienu tašku (taip, lyg tenai būtų dar 
vienas Jūsų trolių žetonas) ir lieka regione 

net Jūsų troliams patyrus nuopuolį. 

ŽMONĖS: kiekvienas ūkio regionas, 
valdomas Jūsų žmonių, ėjimo pabaigoje 

vertas vienos papildomos pergalės monetos.

BURTININKAI: kiekvienas magiškas 
regionas, valdomas Jūsų burtininkų, 

ėjimo pabaigoje vertas vienos papildomos 
pergalės monetos.

RAGANIAI: vieną kartą per ėjimą Jūsų 
raganiai gali užimti po vieną kiekvieno 
Jūsų priešininko regioną, pakeisdami 

vieną iš jame esančių aktyvių žetonų vienu 
raganiaus žetonu iš atsargų.

SPECIALIOSIOS GALIOS

JŪREIVYSTĖ: galite laikyti jūras 
ir ežerus trimis laisvais regionais, 

kuriuos galite užkariauti. Jūs 
kontroliuojate šiuos regionus, net kai 
pasmerkiate rasę nuopuoliui ir toliau 
gaunate už juos pergalės monetas, 

tol kol turite juose žetonų.

ĮTŪŽIS: pastiprinimo kauliuką 
galite naudoti per kiekvieną savo 

užkariavimą, o ne tik kartą per ėjimą.

TVIRTOVĖ: kartą per ėjimą, 
padėkite vieną tvirtovę į Jūsų 

valdomą regioną. Ėjimo pabaigoje 
kiekviena tvirtovė verta vienos 
papildomos pergalės monetos, 

nebent pasmerkiate rasę nuopuoliui. 

STOVYKLAVIMAS: per savo 
karių pergrupavimą išdėliokite 
5 stovyklaviečių žetonus savo 

valdomuose regionuose.  Kiekviena 
stovyklavietė, ginant regioną, 
skaičiuojama kaip vienas rasės 

žetonas (todėl gali apsaugoti vieną 
žetoną nuo raganių sugebėjimo).

NARSA: galite pasmerkti savo rasę 
nuopuoliui po savo užkariavimų gavę 

pergalės monetų. Jums nereikia 
sugaišti viso ėjimo, kad pasmerkti 

savo rasę nuopuoliui.

PELKĖ: ėjimo pabaigoje pasiimkite 
po vieną papildomą pergalės monetą 

už kiekvieną Jūsų kontroliuojamą 
pelkės regioną.

DIPLOMATAS: savo ėjimo pabaigoje 
galite pasirinkti vieną savo priešininko 

aktyvią rasę, kurios šį ėjimą 
nepuolėte, kaip sąjungininkę. Dabar 
tarp Jūsų taika ir ši rasė negali pulti 

Jūsų aktyvios rasės iki kito ėjimo. 

POŽEMIO KARALYSTĖ: galite 
užkariauti bet kurį olos regioną, 

panaudodami vienu žetonu mažiau 
nei įprastai. Tačiau minimalus 

vieno rasės žetono kiekis vis dar 
privalomas. Visi olos regionai puolant 

laikomi gretimais.

PIRKLIAI: ėjimo pabaigoje 
pasiimkite po vieną papildomą 

pergalės monetą už kiekvieną Jūsų 
kontroliuojamą regioną.

ALCHEMIKAS: kiekvieno ėjimo, 
kurio metu nepasmerkėte rasės 
nuopuoliui, gale pasiimkite dvi 

pergalės monetas.

DVASIA: Kuomet rasės žetonai, 
susieti su dvasios specialiąja galia, 

pasmerkiami nuopuoliui, jų nevaržo 
apribojimai, leidžiantys turėti tik 

vieną nuopuolį patyrusią rasę.

KALVA: ėjimo pabaigoje pasiimkite 
po vieną papildomą pergalės monetą 

už kiekvieną Jūsų kontroliuojamą 
kalvų regioną.

DRAKONO VALDOVAS: kartą per 
ėjimą galite užkariauti regioną 

naudodami tik vieną rasės žetoną, 
nepriklausomai nuo to, kiek jį 

gina priešininko žetonų. Užkariavę 
padėkite jame drakono žetoną.

GEROVĖ: pasiimkite 7 papildomas 
pergalės monetas, tačiau tik vieną 

kartą, savo pirmojo ėjimo pabaigoje.

RAITI: galite užkariauti bet 
kurį kalvų arba ūkio regioną, 

panaudodami vienu žetonu mažiau 
nei įprastai. Tačiau minimalus 
vieno rasės žetono kiekis vis 

dar privalomas.

PĖŠIKAVIMAS: ėjimo pabaigoje 
pasiimkite po vieną papildomą 

pergalės monetą už kiekvieną šį 
ėjimą užkariautą netuščią regioną.

SKRAIDYMAS: galite užkariauti 
bet kurį žemėlapio regioną, išskyrus 
jūras. Šie regionai neturi ribotis su 

jau Jūsų valdomais.

HEROJIŠKUMAS: savo ėjimo 
pabaigoje padėkite abu savo herojus 

dviejuose skirtinguose žemėlapio 
regionuose. Šie regionai turi 

imunitetą priešininko puolimams ir 
rasės bei specialiosioms galioms tol, 

kol juose yra herojai.

MIŠKAS: ėjimo pabaigoje pasiimkite 
po vieną papildomą pergalės monetą 

už kiekvieną Jūsų kontroliuojamą 
miško regioną.

KOMANDOSAS: galite užkariauti bet 
kurį gretimą regioną, panaudodami 

vienu žetonu mažiau nei įprastai. 
Tačiau minimalus vieno rasės žetono 

kiekis vis dar privalomas.




