
SpēleS papildinājumS

Vai Tu jau spēlē galda spēli «Goldingen» kā Goldingen Karalistes goda iedzīvotājs? ar degsmi acīs, guldeni rokās, attapību,
veiklu mēli un titulu pie krūtīm? izaicini arī citus Goldingen Karalistes iedzīvotājus, piedalies «Goldingen» turnīrā un
izcīni godpilno barona, grāfa vai hercoga titulu. iepazīsti īstas uzvaras garšu, mērojoties spēkiem ar labākajiem!

«Goldingen» turnīra noteikumi ievieš papildinājumus un būtiskas izmaiņas dažos pamatnoteikumu punktos. 
Tie izstrādāti īpaši tiem, kuriem uzvara ir kā dzīves eliksīrs. Turnīra noteikumi Tev garantēs bagātīgāku sākuma kapitālu,
papildu taktiskās iespējas Taviem tirgoņiem, lielāku ietekmi uz spēles gaitu, un tas vēl nav viss! «Goldingen» turnīra
noteikumu pamatā ir ģimenēm draudzīgie spēles pamatnoteikumi. Tāpēc, pirms Tu sāc spēlēt pēc «Goldingen» turnīra
noteikumiem, iesakām dažas reizes šo galda spēli izspēlēt pēc pamatnoteikumiem.

Trenējies, esi gatavs, jo drīz arī Tu tiksi aicināts savas spējas apliecināt «Goldingen» turnīrā. Seko līdzi jaunumiem 
mājaslapā WWW.GOLDINGEN.COM un nepalaid garām iespēju izcīnīt Goldingen Karalistes hercoga titulu!



Lai piedalītos stratēģijas galda spēles «Goldingen» turnīrā, jāiepazīstas ar spēles pamatnoteikumiem, kas
atrodami katrā spēles komplektā un ir arī šīs spēles turnīra noteikumu pamatā.

SagatavošanāS Spēlei (papildinājums). Spēles sākumā katram spēlētājam tiek piešķirts sākuma kapitāls:
• jūras pusē esošie spēlētāji saņem: 1 maizes kārti + 1 marmora kārti + 1 kokmateriālu kārti + 1 zelta guldeni.
• zemes pusē esošie spēlētāji saņem: 1 zivs kārti + 1 marmora kārti + 1 kokmateriālu kārti + 1 zelta guldeni.

tirdzniecībaS ceļi un maiņa ar citiem Spēlētājiem (izmaiņas).
• Spēlētāji, kuru pilsētas savieno tirdzniecības ceļi, drīkst mainīties savā starpā ar produktu kārtīm, zelta 

guldeņiem un privilēģijas kārtīm neierobežotā daudzumā sava gājiena laikā.
• Spēlētāji, kuru pilsētas nav savienotas ar tirdzniecības ceļiem, drīkst tirgoties tikai ar vienu citu spēlētāju un tikai

ar vienu jebkura produkta kārti sava gājiena laikā.

Svarīgi! Maiņu ierosina tas spēlētājs, kuram ir gājiens, bet tikai pēc tam, kad ir izpildītas uz kauliņiem norādītās darbības.

atklājumi (papildinājums). par katru atrasto atklājumu tā atradējs saņem 1 zelta guldeni no spēles bankas.

privilēģijaS kārtiS – «titulS» (papildinājums). Kārtīm «Tituls» tiek piešķirta augstāka vērtība
jeb augstmaņu līmeņi, kuri nodrošina papildu ienākumus:

• Barons – ja spēlētājam pieder 1 kārts «Tituls», tad sava gājiena laikā pēc kauliņu izmešanas un uz tiem attēloto 
darbību izpildes viņš drīkst paņemt no spēles bankas 1 jebkura produkta kārti, ko pats spēj saražot.

• Grāfs – ja spēlētājam pieder 2 kārtis «Tituls», tad sava gājiena laikā pēc kauliņu izmešanas un uz tiem attēloto 
darbību izpildīšanas viņš drīkst paņemt 2 jebkura produkta kārtis, ko pats spēj saražot, vai 1 zelta guldeni.

• Hercogs – ja spēlētājam pieder 3 kārtis «Tituls», tad šis spēlētājs ir uzvarējis.

tirgoņi (papildinājums). Tirgoņiem tiek piešķirta jaunas taktikas iespēja – «Sabotāža». Spēlētājs sava gājiena
laikā, upurējot vienu no savām tirgoņu figūrām, drīkst nojaukt vienu cita spēlētāja uzcelto meistardarba daļu. 
Šajā gadījumā tirgonis pamet spēles laukumu un turpmākajā spēlē vairs nepiedalās. Spēlētājs spēles gaitā šādi 
var rīkoties ar abiem tirgoņiem.

politiSkaiS balSojumS un tirgoņi (izmaiņas un papildinājums). Tirgoņiem tiek piešķirta
jaunas taktikas iespēja – «Galms». Tikai tie spēlētāji, kuru tirgonis tiek novietots spēles kartes centrā – pilī jeb galmā,
drīkst piedalīties politiskajā balsojumā un balsot, reizē parādot savu balsošanas kārti – Par vai Pret spēlētāju, kurš
izmeta sarkano kauliņu.

• Spēlētāji, kuru tirgonis neatrodas galmā, balsojumā nepiedalās.
• Spēlētājs, kurš sava gājiena laikā ar sarkano kauliņu izmeta «politisko balsojumu», drīkst balsot arī pats par sevi 

vai arī atturēties no balsošanas, ja viņa tirgonis atrodas galmā.
• Galmā drīkst atrasties tikai viens spēlētāja tirgonis.
• Tirgoni uz galmu var pārvietot nekavējoties, kolīdz spēlētājs pats sava gājiena laikā ir izveidojis tirdzniecības 

ceļu līdz pilij. ja kāds cits spēlētājs to pievieno pilij, tad viņš tirgoni uz galmu var pārvietot, samaksājot spēles 
bankā 1 zelta guldeni vai sagaidot, kad uz sarkanā kauliņa izkrīt «Tirgonis».

karaliS (papildinājums). Karalis iegūst papildu spējas. Spēlētājs, kura rīcībā ir karaļa figūra, drīkst sava
gājiena laikā veikt vienu no šādām darbībām:

• samainīt vienu savu amatnieku pret citu spēles bankā vēl pieejamo amatnieku,
• atteikties no kāda sava amatnieka,
• pārvietot amatnieku savas pilsētas robežās uz citu brīvo vietu.
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jebkurš ir laipni aicināts apmeklēt «Goldingen Games» mājaslapu WWW.GOLDINGEN.COM, kur
atrodama papildu informācija par spēli. Tur iespējams pieteikties uz galda spēļu pasākumiem, reģistrēt
Goldingen pasi, kļūt par Goldingen Karalistes iedzīvotāju, uzdot jautājumus un saņemt atbildes par spēles
noteikumiem, kā arī iegūt privilēģijas.
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