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Az eddig kapott Ã-zelÃ-tÅ‘k utÃ¡n, mÃºlt hÃ©ten jelentette be a kiadÃ³ legÃºjabb jÃ¡tÃ©kÃ¡t, a Small World-Ã¶t (Kicsiny VilÃ¡g),
ami kÃ¶nnyed, fantasy-vilÃ¡gÃº civilizÃ¡ciÃ³s jÃ¡tÃ©k lesz, melyben a jÃ¡tÃ©kosok egymÃ¡ssal versengve hÃ³dÃ-tjÃ¡k meg Ã©s
foglaljÃ¡k el Small World terÃ¼letÃ©t, ami tÃºl kicsi ahhoz, hogy mindenki helyet kaphasson rajta.

Philippe Keyaerts dÃ-jnyertes Vinci jÃ¡tÃ©kÃ¡t fejlesztette tovÃ¡bb fantasy kÃ¶ntÃ¶sbe bÃºjtatva.

Small Worldben csupa bolondos karakter Ã©l, Ãºgymint tÃ¶rpÃ©k, varÃ¡zslÃ³k, amazonok, Ã³riÃ¡sok, orkok Ã©s mÃ©g emberek
akik csapatuk segÃ-tsÃ©gÃ©vel elfoglaljÃ¡k az egyes terÃ¼leteket, majd annak szomszÃ©dsÃ¡gÃ¡t, hogy szÃ©pen letoligÃ¡ljÃ¡
tÃ¶bbi fajt a fÃ¶ld szÃ-nÃ©rÅ‘l. A 14 kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ fantasy faj Ã©s a 20 egyedi kÃ¼lÃ¶nleges kÃ©pessÃ©g megfelelÅ‘
Ã¶sszevÃ¡logatÃ¡sÃ¡val hajtanak a jÃ¡tÃ©kosok kis birodalmuk kiterjesztÃ©sÃ©re, Ã¡ltalÃ¡ban a szomszÃ©d gyengÃ-tÃ©se Ã¡r
EzentÃºl mÃ©g azt is Ã©rezniÃ¼k kell, hogy mikor engedjÃ©k a hanyatlÃ¡s ÃºtjÃ¡ra a sajÃ¡t tÃºlnÃ©pesedett kis civilizÃ¡ciÃ³juk
hogy egy Ãºj indulhasson a gyÅ‘zelem felÃ©.

A Small World a klasszikus nagydobozos Days of Wonder jÃ¡tÃ©k lesz. TÃ©mÃ¡ja jÃ¡tÃ©kos Ã©s vicces, a szabÃ¡lyok kÃ¶nnye
Ã©rthetÅ‘k bÃ¡rmelyik csalÃ¡dtag szÃ¡mÃ¡ra, de persze torokszorongatÃ³ is lehet a jÃ¡tÃ©kmenet, a jÃ¡tÃ©kosok hozzÃ¡Ã¡llÃ¡sÃ
fÃ¼ggÅ‘en. KÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ fajok Ã©s speciÃ¡lis kÃ©pessÃ©gek legjobb kombinÃ¡ciÃ³ival prÃ³bÃ¡lkozunk, a gyÅ‘zelemnek ped
egyre fondorlatosabb mÃ³djÃ¡t kell majd kieszelnÃ¼nk. Az is igazi mÃ³kÃ¡t Ã-gÃ©r, hogy vajon lesz-e szÃ-vÃ¼nk a megfelelÅ‘
idÅ‘ben veszni hagyni felÃ©pÃ-tett civilizÃ¡ciÃ³nkat?

A Small World tervezÃ©sekor nagy hangsÃºlyt fektettek az aprÃ³lÃ©kosan rÃ©szletezett, bohÃ³kÃ¡s fantasy-vilÃ¡gra Ã©s a DoW
tÅ‘l szokÃ¡sos kidolgozÃ¡sÃº jÃ¡tÃ©kelemekre. A dobozban talÃ¡lunk majd kÃ©t duplaoldalÃº jÃ¡tÃ©ktÃ¡blÃ¡t, egyet-egyet a nÃ©
lehetsÃ©ges jÃ¡tÃ©kos felÃ¡llÃ¡sra, 14 fantasy-fajt a megfelelÅ‘ feliratokkal, bÃ¡bukkal, 20 kÃ¼lÃ¶nleges kÃ©pessÃ©g jelzÅ‘t,
mindenfÃ©le troll bÃºvÃ³helyet, hegyeket, bÃ¶rtÃ¶nÃ¶ket, tÃ¡borokat, fÃ¶ldi Ã¼regeket, 2 hÅ‘st Ã©s mÃ©g egy sÃ¡rkÃ¡nyt is gy
Ã©rmÃ©kkel egyetemben, 6 Ã¶sszefoglalÃ³t a jÃ¡tÃ©kosoknak, egy erÅ‘sÃ-tÅ‘ kockÃ¡t, szabÃ¡lykÃ¶nyvet Ã©s termÃ©szetesen
of Wonder Online belÃ©pÅ‘ kÃ³dot.

A Small World 2-5 jÃ¡tÃ©kos szÃ¡mÃ¡ra kÃ©szÃ¼lt Ã©s az Ã-gÃ©ret szerint mÃ¡r Ã¡prilis elejÃ©tÅ‘l kereshetjÃ¼k a szokÃ¡sos
lelÅ‘helyeinken. Az Ã¡ra borsos 45 â‚¬, hogy ez szegÃ©ny Forintunkban mennyit fog kÃ³stÃ¡lni, azt szerintem senki nem tudja
most megmondaniâ€¦

A kiadÃ³ elindÃ-tott egy versenyt is, szavazni lehet a 14 faj bÃ¡rmelyikÃ©re, amelyikrÅ‘l Ãºgy gondoljuk, hogy elsÅ‘kÃ©nt Ã©r ma
cÃ©lba. Az elsÅ‘ 10, aki helyesen tippeli meg sorrendben az elsÅ‘ 3 befutÃ³t, ingyen megkapja majd magÃ¡t a jÃ¡tÃ©kot is!
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PÃ¡r Ã©rdekessÃ©g a kiadÃ³rÃ³l:
2002-ben alapÃ-tottÃ¡k, irodÃ¡i, forgalmazÃ³i 25 orszÃ¡gban kÃ©pviseltetik magukat.
MÃ¡ig 1,7 milliÃ³ jÃ¡tÃ©kot Ã©rtÃ©kesÃ-tettek Ã©s tÃ¶bb, mint 14 milliÃ³ online jÃ¡tÃ©kot jÃ¡tszottak weboldalukon.
2004 jÃºniusÃ¡ban a legfiatalabb kiadÃ³kÃ©nt nyerte el az Ã‰v JÃ¡tÃ©ka cÃ-met (Alan R. Moon: Ticket to Ride).
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