RZYMIANIE DO DOMU
Rzymianie do domu!
Jesteście kaledońskimi wodzami, którzy muszą
wykurzyć Rzymian z fortów na Murze Hadriana.
Grzecznie prosiliście, ale Rzymianie chyba nie rozumieją po kaledońsku. Trzeba zatem sprytnie rozmieścić swoich wojowników i zaplanować każdy
ruch. A potem już będzie można cieszyć się zasłużoną sławą, chwałą i ulubioną owsianką. Rzymianie
do domu! to szybka, zabawna i zadziorna gra karciana dla 1-4 graczy na około 10 minut.
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Argumenty sprzedażowe
•

proste zasady i bardzo różnicowana
rozgrywka: zależnie od liczby graczy
zabawa nabiera innego charakteru.

•

można grać samemu (tryb pasjansowy).

•

zabawne, komiksowe ilustracje.

•

małe, poręczne pudełko – grę można
wszędzie ze sobą zabrać.

•

gra ma walory edukacyjne - w zabawny
sposób prowokuje do poszerzenia wiedzy
historycznej.

Zawartość pudełka
•

54 karty

•

instrukcja

Qween McGold

Dru’hid McGreen

Svord McRed

Filchy McGold

Przejmujesz siłę ataku innego
odkrytego w tej turze wojownika
i dodajesz do swojej siły ataku.

Jeśli masz najwyższą siłę ataku, możesz
przejąć dowolny fort Muru.

Możesz dowolnie zmienić
położenie swoich jeszcze
nieodkrytych wojowników.

Nie możesz zdobyć fortu i Twoje
punkty nie są brane pod uwagę przy
określaniu wygranych i remisów.
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Ch’ariott McRed

Horsie McViolet

Axx McGreen

Jeśli inny gracz w tej samej rundzie
odkrywa kartę Ch’ariotta,
to wszystkie zostają odrzucone.

Jeśli nie zdobędziesz w tej rundzie
fortu, to musisz odrzucić jednego z
odkrytych wojowników.

Jeśli zdobyłeś fort w tej turze,
nie musisz odrzucać karty Axxa.
Możesz zachować ją odkrytą.
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Informacje o grze
Wiek: 10+
Liczba graczy: 1 – 4

KomFort
Gdy zdobywasz ten fort, możesz
zachować najsłabszego ze swoich
odkrytych wojowników.

Czas gry: 10 minut

Informacje handlowe
SCD: 35 zł
Wymiary pudełka: 95 x 95 x 35 mm
Opakowanie zbiorcze: 12 sztuk (ok 1,5 kg, )
Kod EAN: 5904262950156

Dodatkowe informacje:
Marcin Ropka
m.ropka@trefl.krakow.pl
+48 539 942 685

