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Link do produktu: https://www.moriongames.pl/piec-klanow-p-9933.html

PIĘĆ KLANÓW
Cena

169,90 zł.

Numer katalogowy

784914

Opis produktu
Five Tribes to arcyciekawa gra, którą zaprojektował Bruno Cathala, mający na swoim koncie wiele fantastycznych tytułów Cyclades, Shadows over Camelot, Mr. Jacka, Małego Księcia i Abyss.
W tej strategicznej grze gracze będą musieli podejmować wiele ważnych decyzji, które wymagają od nich więcej niż od
standardowych gier typu worker-placement. Wszystko dlatego, że tym razem robotnicy znajdują się od razu na planszy, a
naszym zadaniem jest ich sprawne i efektywne przemieszczanie. Oazy, wioski, targowiska i wiele, wiele różnorodnych miejsc
tylko czeka, aż przybędą do nich nowi pracownicy. A to jak, kiedy i gdzie ich przeniesiesz wpływa bezpośrednio na to, czy
wygrasz czy raczej poniesiesz klęskę.
W swojej zwycięskiej strategii powinny znaleźć się też potężne magiczne istoty - Dżiny. Jeżeli ich nie wykorzystasz, to
przeciwnicy mogą użyć ich potężnych mocy i doprowadzić do Twojej zguby. Zawsze miej ich na oku, jeżeli rzeczywiście liczysz
na przejęcie Sułtanatu.
Five Tribes została wyprodukowana przez wydawnictwo Days of Wonder, stąd też możemy być pewni wysokiej jakości
komponentów, jasnej i przejrzystej instrukcji oraz gry, która daje wiele możliwości zwycięstwa. Przemieszczanie pionków nie
tylko wpływa na to, czy Ty otrzymasz punkty, ale także zmienia ustawienie planszy dla przeciwników. Często trzeba
zastanowić się nad tym, czy warto zrobić coś dla siebie, czy tym razem zrobić coś przeciw innym.
Five Tribes: The Artisans of Naqala
Do tego produktu dostępny jest 1 dodatek.
Zobacz wszystkie.
Podstawowe informacje
Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Wiek: od 13 lat
Czas gry: ok. 40 - 80 minut
Wydawca: Days of Wonder
Projektant: Bruno Cathala
Pasujące koszulki: mini european (54 szt.)
Wydanie: polskie
Instrukcja: polska ,

Zawartość pudełka:
Worek drewnianych pionków (16 żółtych, 18 czerwonych, 18 niebieskich, 18 zielonych i 20 białych)
96 monet zwycięstwa
54 karty surowców
30 kafelków Sultanatu Naqala
22 karty Dżina
12 palm
10 pałaców
5 kart kolejności w turze
2 zestawy znaczników (11 wielbłądów i 2 znaczniki tur)
2 zestawy znaczników (8 wielbłądów i 1 znacznik tury)
1 instrukcja
1 tor punktacji
1 znacznik licytacji
1 znacznik kolejności w turze
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