DODATEK: JOKER
INSTRUKCJA

Przygotowanie
Przygotowując grę dla 3 albo
4 osób, usuń z gry po 2 płytki
każdego koloru i zastąp je
10 płytkami jokerów.

Przygotowując grę dwuosobową, usuń z gry po 1 płytce
każdego koloru i zastąp je
5 płytkami jokerów.

Przebieg gry
W swojej turze, kiedy wybierasz płytki, zamiast
kolorowych, możesz wziąć wszystkie płytki jokerów z dowolnego jednego warsztatu dostawcy
ALBO ze środka pola gry. Jeśli tak zrobisz, możesz (dodatkowo) wziąć wszystkie płytki jednego
koloru z tego samego miejsca (jeśli to możliwe).

Następnie, zgodnie
z zasadami, musisz
ułożyć wszystkie
zabrane płytki
w jednej linii wzorów
(odkładając nadmiarowe płytki na podłogę).

To oznacza, że w linii wzorów mogą znajdować
się płytki jednego koloru i/albo płytki jokerów.
W fazie układania mozaik:
jeśli pełna linia wzoru zawiera 1 lub więcej jokerów,

musisz zmienić kolejność płytek tak, aby joker
leżał na skrajnym prawym polu linii wzorów.
Następnie przenieś skrajną prawą płytkę jokera
na pole ściany w tym samym rzędzie:
• Jeśli linia wzorów zawiera tylko płytki jokerów,
połóż ją na dowolnym pustym polu w tym rzędzie.

• Jeśli linia wzorów zawiera też kolorowe płytki,
połóż jokera na polu w odpowiednim kolorze
(jeśli używacie „kolorowej” strony planszy).

Następnie podlicz punkty w zwykły sposób.
Dodatkowe zasady:

Jeśli joker leży na kolorowym polu ściany, NIE MOŻESZ
położyć płytki tego koloru w odpowiadającej mu linii wzorów.
Każdy rząd i kolumna ściany może zawierać dowolną liczbę
jokerów.

Na koniec gry płytki jokerów NIE LICZĄ
się jako żaden kolor. Przykładowo: jeśli
masz 4 niebieskie płytki i jednego jokera
na niebieskim polu ściany, nie otrzymujesz
10 dodatkowych punktów za posiadanie
5 żetonów jednego koloru.
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