
Oto zestaw kart dodatkowych Pałaców do Dzie-
dzictwa. Stanowiły one bonus dla tych, którzy 
zdecydowali się nabyć grę w przedsprzedaży. 

Ciekawostka: Pałace z cechami powstały jeszcze 
na etapie prototypu, opracowane przez autora 
gry, Michiela Hendriksa. Pomysł nie trafił jednak 
do finalnej wersji gry, czekając na realizację aż do 
niniejszego suplementu. 

Chateau Vaux-le-Vicomte
Podczas każdej akcji Filantropia zapłać 1  mniej  

oraz pociągnij 1 dodatkową .

Chateau d’Ainay-le-Vieil
Podczas każdej akcji Misja otrzymujesz 1 .

Chateau Forge du Roy
Możesz obniżyć swój  o 1, aby zyskać +1 .

Chateau de Villette
Możesz, o ile to możliwe, wymienić jeden ze swoich  

pionów Dodatkowej Akcji na pion innego koloru.

Chateau Saint-Martin
Podczas każdej akcji Tytuł oraz Filantropia możesz wybrać kartę 

nawet z poprzedniej Generacji (jeśli taka została).

Chateau de Fontainebleu
Podczas każdej akcji Nowe znajomości,  

możesz odrzucić 1  z ręki, aby pociągnąć 1 .

Chateau de Fleur du lis
Możesz odrzucić 2  z ręki, aby pociągnąć 2 .



Obecnie karty są dostępne w niniejszym pliku pdf 
do wydrukowania. 
Możesz też zakupić ich zestaw naszym portalo-
wym sklepiku.

http://portalgames.pl/sklep/index.php?route=product/category&path=61
http://portalgames.pl/sklep/index.php?route=product/category&path=61


Odwiedź naszą stronę i odkryj inne mini-dodatki do gier Portal Games.

Dodatkowe Pałace mogą zastapić karty Pałaców z podstawowej wersji gry. Każdy dodatkowy Pałac nie tylko 
zwiększa Prestiż gracza, ale dodatkowo ma także swój unikalny efekt. 

Jesli nie napisano inaczej, unikalny efekt Pałacu rozpatruje się jednorazowo, w momencie wykonania akcji 
Pałac. 

WARIANT: POCZĄTKOWE PAŁACE
Każdy gracz rozpoczyna grę z jednym z dodatkowych Pałaców spośród następujących: Chateau de Fonta-
inebleu, Chateau de Vaux-le-Vicomte, Chateau de Saint-Martin, Chateau de d’Ainay-le-Veil.

Począwszy od ostatniego gracza i kontynuując w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, każdy 
gracz wybiera jeden z wymienionych Pałaców. To jego startowa siedziba: nie zwiększa ona Prestiżu, jednak 
jej unikalny efekt jest aktywny od początku gry. Karta Pałacu nie jest przydzielana żadnemu członkowi 
rodziny, kładzie się ją obok rodziny. 

JAK UŻYWAĆ DODATKOWYCH PAŁACY?

http://portalgames.pl/pl

