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1 Pontozótábla 4 Városi helyszín4 Vidéki helyszín

1 Nemestábla 4 Játékostábla 16 Könyv 12 Kenyér12 Aranyérme12 Pecsétgyűrű

4 Polgár16 Mesterember 8 TanácsosErőforrások: 11 fa, 11 ruha, 
11 gabona, 11 kő

4 Épület

A GIFT FROM
THE PEOPLE

THIS ROUND

14 Eseménykártya20 Nemeskártya

BARON

NEXT RANK:
COUNT

36 Akciókártya 22 Tanácsadókártya
(16xA, 6xB)

MASTER OF COIN

4 Összefoglaló-
kártya

1. Play 1 Action Card

2. Perform Actions
(1x, each. Any order)

Movement
Action

Bonus Actions

Card
Action

1 Kenyér-
számláló

4 Adomány-
számláló

4 Ajándék-
számláló

12 Kegyjelző 1 Kőszámláló 1 Szobor (az első játék előtt a 
3 részből álló szobrot össze kell rakni) 

Bevezetés
Jó idők köszöntöttek Emara apró királyságára: Thedorius, a bölcs király uralkodása alatt a háborúk, a felkelések 
és egyéb nehézségek már mind a múlté. Thedorius a hatalomnál és gazdagságnál mindig többre tartotta Emara 
polgárainak jólétét. 

Thedorius mindezt figyelembe véve szerette volna időben megtalálni utódját. A koronát csak olyan nemesember 
viselheti, aki hozzá hasonlóan fog Emara polgárairól gondoskodni. 

Thedorius és tanácsadói a jelentkezők jártasságának tesztelésére gyakorlati feladatokat dolgoztak ki: 

Aki a legtöbb betelepült állampolgár támogatására számíthat, az lesz Thedorius lemondása után Emara királya. 

Ehhez a pályázóknak gondoskodniuk kell a polgárokról, és ami a legfontosabb, mindenkinek megfelelő lakást  
kell biztosítaniuk. Tehát a városban folyó építkezések előmozdítása lesz a jelentkezők fő feladata. 

Fiatal, ígéretes és törekvő nemesekként részt vesztek a kihívásban, és próbáljátok elnyerni Thedorius támogatását 
és Emara koronáját. Szerencsére Thedorius ad mindegyikőtök mellé két tanácsost, akik segíteni fognak titeket, hogy 
utasításaitokat mind a városban mind a vidéki területeken végrehajtsák. 

Vajon győzedelmeskedni fogsz, és te leszel Thedorius, a bölcs királyt utódja? 

Emara koronája rád vár! 

Tartozékok



Általános megjegyzések
Két oldalú kártyák
Minden kártya, az akciókártyák kivételével, az előlapján angolul a hátlapján németül 
van nyomtatva, egyik fehér keretes (német) a másik fekete keretes (angol). A játék 
előtt fordítsátok mindet a megfelelő oldalára. 

Két oldalú helyszínek
Csupán esztétikai okokból minden helyszín előlapját halványabban 
a hátlapját erősebben színeztük. Válasszátok ki, melyik tetszik 
jobban, és minden helyszínt fordítsatok arra az oldalára. 

Játékosszámtól függő szabályok
A szólójátékot a 11. oldalon írjuk le. Egyébként csak 1 szabály van, mely függ 
a játékosok számától. Az előkészületek alatt a kastélyra, a székesegyházra 
és az építési területre helyezett adomány-, ajándék, kő- és kenyérszámláló 
lesz másképp (a zöld körrel jelölt      ,     ,  és lépés). 
Az összes többi szabály ugyanaz.
Minden számláló 2 és 3 fős játékhoz tartozó oldalain ikon van:   

Ezt az oldal kell a 2 és a 3 fős játékhoz, egyébként használjátok a másik oldalát. 

Korlátlan tartozékok
Bármennyi erőforrásod, kenyered, könyved, pecsétgyűrűd és aranyérméd lehet.
Ha valamelyik erőforrás mégis elfogyna, helyettesítsétek valamivel. 
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9

15  Tedd a mesterembereidet a játékostábládra
neki kialakított mezőkre. 

17   Keverd meg a 9 akciókártyádat, és tedd a paklit 
képpel lefelé a játékostáblád mellé. 
 

Húzd fel a felső 3 kártyát. 

2

1. Karte ausspielen

2. Aktionen ausführen
(je 1x, in beliebiger Reihenfolge)
Bewegungs-

aktion

Zusatzaktionen

Karten-
aktion

1. Play 1 Action Card

2. Perform Actions
(1x, each. Any order)

Movement
Action

Bonus Actions

Card
Action

4 5 7

11

14

14

16 Találomra válasszatok kezdőjátékost. Ez a játé-
kos vegye el a szobrot, és tegye a tanácsosait 
az eseménypakli felső kártyáján megadott 
helyszínekre: 

                      START OF ROUNDSTART OF ROUND  
 Az óramutató járása szerint minden játékos le-
teszi tanácsosait a helyszínekre, a helyszíneknél 
is az óramutató járása szerint haladva. 
Vedd el a tanácsosod helyszínéhez tartozó 
erőforrást a vidéki helyszínről. 

 

 

Megjegyzés: A két bábu szerepe azonos. 

EINE REICHE
ERNTE

ANFANG DER RUNDE

EINE REICHE
ERNTE

ANFANG DER RUNDE

14  Tedd a polgárodat a pontozótábla 
0-s mezőjére. Tedd az épületedet 
az eseménypakli felső kártyáján 
megadott számra (pl. az ábrán 
ez a 30-s). 
 

Kivétel: Ha első alkalommal játszol, 
akkor az épületedet tedd a 35-ösre. Minél kisebb a 
szám, annál nehezebb a játék. Meg is egyezhettek 
benne, hol legyen az épületek kezdőhelye. 

GOOD LABOURGOOD LABOUR
CONDITIONSCONDITIONS

THIS ROUNDTHIS ROUND

GUTE
ARBEITSLAGE

IN DIESER RUNDE
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1 A vidék: Találomra tegyétek össze a 4 vidéki
helyszínt (erdő, gabonaföld, kőbánya, szövő-
malom). 

2  Tegyétek a 4 féle erőforrást a megfelelő 
helyszínekre (fa, gabona, kő, ruha). 
Tegyétek a kenyeret a gabonamezőre. 

3  A város: Találomra tegyétek össze a 4 városi
helyszínt (kastély, székesegyház, építési terület,
piac). Székesegyház: Keverjétek meg a 

kegyjelzőket, és a rendezzétek egy 
képpel lefelé néző pakliba. Tegyétek 
mellé a könyveket. 

Fordítsátok a 4 adományszámlálót a játékosszám-
nak megfelelő oldalára. Tegyétek a számlálókat a 
nekik kialakított mezőkre úgy, hogy a fekete szám 
az erőforrás felé nézzen. 

Kivéve 2 játékosnál: Úgy fordítsátok a fa és a gabo-
naszámlálót, hogy a  2-es nézzen az erőforrás felé. 

 

6   Piac: Tegyétek az aranyérméket a 
nekik kialakított mezőre. 

10  Válogassátok paklikba a nemeskártyákat a 
rangjuk szerint. Rendezzetek minden paklit a 
polgárpont-érték szerint csökkenő sorrendbe.
Tegyétek a paklikat a nemestáblára. 

11  Tegyétek a két darabból álló pontozótáblát
a többi játéktábla mellé. 

13  Minden játékos válasszon színt, és ennek meg-
felelően vegyen el 1 játékostáblát és 1 összefog-
laló kártyát. Továbbá vegyétek el a következő 
játékelemeket: 8 fa játékelem (4 mesterember, 
1 polgár, 2 tanácsos, 1 épület) és 9 akciókártya 
(minden típusból 1). 

12  Keverjétek meg az eseményeket, és tegyétek az 
eseménypaklit képpel felfelé a táblára. 

3

Kastély: Tegyétek a pecsétgyűrűket 
a nekik kialakított mezőre. 

Fordítsátok a 4 ajándékszámlálót 
a játékosszámnak megfelelő oldalára.
Tegyétek a számlálókat a nekik ki-
alakított mezőkre úgy, hogy a fekete 
szám az erőforrás felé nézzen. 

Kivéve 2 játékosnál: Úgy fordítsátok 
a kő- és a ruhaszámlálót, hogy a 
2-es nézzen az erőforrás felé. 

 

 Építési terület: Fordítsátok a kenyér- 
és a kőszámlálót a játékosszámnak 
megfelelő oldalára.  Tegyétek a szám-
lálókat a nekik kialakított mezőkre úgy, hogy a 
fekete szám a kő, illetve a kenyér felé nézzen. 

Kivéve 2 játékosnál: Fordítsátok el mindkét 
számlálót az óramutató járása szerint a 
következő számra. 

 

8  Tanácsadó: Keverjétek meg az A 
tanácsadókártyákat (lásd a képen),
és tegyetek találomra 8-at a városi 
helyszíneknél a nekik kialakított 
mezőkre (vagyis helyszínenként 2-t).
A többit tegyétek vissza a dobozba. 
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MASTER OF COIN

LADY MARIE

7

5

4

9  Keverjétek meg a B tanácsadó-
kártyákat (lásd a képen), és a 
képpel felfelé néző paklit tegyétek 
a játéktábla mellé. 
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Áttekintés
A Crown of Emara játékban mindegyikőtöknek az a célja, hogy a lehető legtöbb elégedett 
polgára legyen. A polgáraidat a pontozótáblán az aktuális polgárpontjaid jelképezik. 

De a játék végére minden polgárodnak házra lesz szüksége, hogy elégedett legyen.
Az épületeidet a pontozótáblán az aktuális épületpontjaid jelképezik. 

Tehát a játék megnyeréséhez mindkettőre figyelned kell, a polgárok számára és a házaikra is.
Végül a pontjaidat az épület- és a polgárpontjaid közül az alacsonyabb adja,
és a legmagasabb végső pontszámmal rendelkező játékos lesz a győztes. 

A játék alatt különböző akciókat hajtasz végre: 

Egyrészt az akciókártyáid erőforrásokat és számos egyéb akciólehetőséget biztosítanak.

Másrészt az akciókártyák kijátszása mindig aktivál egy mozgást és aktiválja az egyik tanácsosod
akcióját. A vidéken történő mozgás és akció további, a városban elkölthető erőforrásokat ad. 

Az összegyűjtött erőforrásaidat bónuszakciókhoz is használhatod: mesteremberek felfogadására,
tanácsadók toborzására, vagy a nemesi rangod növelésére. Az első kettő segít a játék során, 
míg az utolsó növeli hírnevedet és vonzza a polgárokat. 

Számos lehetőséged van a pontgyűjtésre. 

Épületpontokat kapsz, ha követ és fát szállítasz az építési területre. 
Épületpontokat úgy is szerezhetsz, ha könyveket költesz a Kastélyban, 
és néhány tanácsadónak köszönhetően is épületpontokhoz juthatsz. 

Polgárpontokat kapsz, ha kenyeret vagy követ szállítasz az építési területre. 
Polgárpontokat úgy is szerezhetsz, ha a piacon adományozott könyvekkel 
növeled nemesi rangodat, és néhány tanácsadónak köszönhetően is 
polgárpontokhoz juthatsz. 

A játék menete
A Crown of Emara játék 6 fordulón át tart, és minden játékos minden fordulóban 3 kört hajt végre. 

Minden forduló a következő fázisokból áll: 

1. Esemény 
Tedd vissza az eseménypakli felső kártyáját a játék dobozába. Olvasd fel a többieknek az új felső kártyát,
és hajts végre hatásait. Néhány eseménykártya a forduló végén fejti ki hatását (lásd lent). 

Az eseményeket részletesen a 10. oldalon, az Eseménykártyák fejezetben írjuk le. 

2. A játékosok körei 
A kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató járása szerint haladva hajtjátok végre a köröket. 

A körödben kijátszol a kezedből egy akciókártyát játékostáblád egyik üres mezőjére. Ezután általad 
választott sorrendben végrehajtod a kártyaakciót, a mozgásakciót és legfeljebb 3 különböző 
bónuszakciót. 

Az akciókat részletesen a következő oldalon, az Egy játékos köre fejezetben írjuk le. 

3. A forduló vége 
Miután minden játékos végrehajtott 3 kört, vagyis miután mindenki kijátszotta 
mind a 3 akciókártyáját, a forduló véget ér: 

• Ha az aktuális esemény a forduló végén fejti ki hatását, akkor a hatását most hajtsátok végre. 

• Adjátok tovább a szobrot az óramutató járása szerint a következő játékosnak. 

• Mindenki vegye le a fordulóban kijátszott 3 akciókártyáját, hogy a játékostáblája mezői üresek legyenek. 

• Ha ez a 3. forduló vége, mindenki keverje meg mind a 9 akciókártyáját, és képezzen belőlük új paklit. 

• Mindenki húzzon 3 akciókártyát. 

6 forduló után a játék véget ér. Következik a játék végi pontozás, és a győztes kihírdetése. 

Kastély

Építési terület

Piac

1. Play 1 Action Card

2. Perform Actions
(1x, each. Any order)

Movement
Action

Bonus Actions

Card
Action
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Egy játékos köre
Játssz ki 1 akciókártyát a kezedből a játékostáblád egyik üres mezőjére. 

A kártya meghatározza, melyik kártyaakciót hajtod végre. 

A mező meghatározza a mozgásakciót, vagyis a lépések számát (1, 2 vagy 3), 
ennyit léphetsz 1 tanácsosoddal. 

Mind a 3 bónuszakciót 1x végrehajthatod, feltéve, hogy ki tudod fizetni 
a költségét (lásd később).

Ezeket az akciókat bármilyen sorrendben végrehajthatod, de egy akciót 
be kell fejezned, mielőtt a következőbe belekezdesz. 

 

Kártyaakció

Hajtsd végre az éppen kijátszott akciókártyán lévő akciót:

Vegyél el 1 fát/1 követ/1 ruhát/1 gabonát/1 pecsétgyűrűt. 

Fizethetsz 1 erőforrást, hogy elvegyél 1 aranyérmét VAGY 
fizethetsz 3 bármilyen erőforrást, hogy elvegyél 2 aranyérmét. 

Lépj 1 tanácsosoddal az óramutató járása szerint a következő helyszínre (1 lépés).
Végrehajthatod az adott helyszín akcióját.

Megjegyzés: Ez az akció azonos az 1 lépést adó mozgásakcióval (lásd lent). 

Végrehajthatod a “Mesterember felfogadása” vagy a “Tanácsadó toborzása” bónuszakciót 
azon a helyszínen, ahol van 1 tanácsosod. Az előírtnál 1-gyel kevesebb erőforrást fizess. 

Megjegyzés: Ezt a bónuszakciót a 7. oldalon a Bónuszakciók fejezetben részletezzük. 

Végrehajthatod bármelyik városi helyszín (kastély, székesegyház, építési terület,
piac) akcióját a tanácsosaid helyétől függetlenül. 

Megjegyzés: A városi helyszíneket és azok akcióit a következő oldalon a Városi 
helyszínek akciói fejezetben részletezzük. 

Mozgásakció

Lépj 1 tanácsosoddal az óramutató járása szerint haladva a helyszíneken annyi lépést, amennyi a fordulóban 
kijátszott akciókártya mezőjén látható (1, 2 vagy 3 lépés). Nem léphetsz kevesebbet! 

Bármennyi tanácsos lehet egy helyszínen. 

Ezután végrehajthatod az adott helyszín akcióját. 

A helyszíneket és azok akcióit a következő fejezetekben részletezzük. 

Vidéki helyszínek akciói 

Szövőmalom, gabonaföld, kőbánya, erdő
Vegyél el 1 erőforrást a helyszíntől függően: 1 ruha, 1 gabona, 1 kő vagy 1 fa.

Továbbá a helyszínen lévő minden egyes mesterembered miatt választhatsz: 

Elveszel még 1 ugyanolyan típusú erőforrást VAGY

Fizetsz 1 gabonát, hogy elvehess 1 kenyeret.
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You receive a reward for the gift:

  • Amikor 1 erőforrást fizetsz, mindig eldobhatsz helyette 1 aranyérmét. 

Megjegyzés: Az aranyérmékkel a nemesi rangodat növelheted. 

Dobj el 1 – 5 könyvet, hogy a következő táblázat szerint polgárpontokat kapj: 

Könyvek 1 2 3 4 5

Polgárpontok 3 6 10 15 21

Építési terület
Az építési területen 3 végrehajtható akció van. Mindhárom akciót 1x hajthatod végre.

Fizess 1 követ, hogy kapj 5 épületpontot, és annyi polgárpontot, amennyit a kőszámláló mutat. 
Ezután fordítsd a számlálót az óramutató járása szerinti következő számra*. 

Fizess 1 – 3 kenyeret, hogy kapj annyi polgárpontot, amennyit a kenyérszámláló mutat. 
Ezután fordítsd a számlálót az óramutató járása szerinti következő számra*. 

Fizess 1 vagy 3 fát, hogy épületpontot kapj:

• 1 fáért 5 épületpontot kapsz. 

• 3 fáért 10 épületpontot kapsz. 

Példa: Az adomány-
számláló 1 ruhát mutat. 
Fizetsz 1 ruhát, és 
elfordítod a számlálót, 
mely 2-est fog mutatni.
A következő adomány 
2 ruha. 

*Megjegyzés: Ha a kastélyon, a székesegyházon 
vagy az építési területen lévő számláló a fekete 
számra vagy a játékosszám szimbólumára fordul, 
akkor tedd vissza a számlálót a dobozba. A játék 
végéig a táblára nyomtatott érték számít. 

Városi helyszínek akciói 
Székesegyház 

Adhatsz 1 adományt:
Válaszd ki az adományként adott erőforrást. 
Fizess pontosan annyi erőforrást, amennyit az adott
számláló mutat. Ezután fordítsd a számlálót az óra-
mutató járása szerinti következő számra*.
2 jutalmat kapsz cserében az adományodért: 

• Vegyél el 1 könyvet.

Megjegyzés: A könyvek a tudást jelképezik. A könyvekkel a kastélyban épületpontokat 
vagy a piacon polgárpontokat szerezhetsz. 

• Kapsz még 1 kegyjelzőt is: Vegyél el 3 kegyjelzőt a pakliból, és nézd meg őket. 
1-et tarts meg, ezt tedd képpel felfelé a játékostáblád mellé. A másik 2-t dobd a képpel
felfelé lévő dobópakliba. Ha a kegyjelzők paklija elfogy, keverjétek meg a dobópaklit 
egy új, képpel lefelé lévő húzópaklit létrehozva. 

Ha a tanácsosod a mozgását olyan helyszínen fejezi be, melyen látható 1 vagy több a kegyjelzőidből, 
vagy ha végrehajtod egy ilyen helyszín akcióját, akkor eldobhatsz bármennyi, akár az összes ilyen 
kegyjelződet, hogy megkapd az adott jutalma(ka)t. 
A kegyjelzőket a 9. oldalon a Kegyjelzők fejezetben részletezzük. 

Kastély 
A kastélyban 2 végrehajtható akció van. Mindkét akciót 1x hajthatod végre.

Adhatsz 1 ajándékot a királynak: 
Válaszd ki az ajándékként adott erőforrást. Fizess pontosan annyi erőforrást, amennyit az adott
számláló mutat. Ezután fordítsd a számlálót az óramutató járása szerinti következő számra*. 
Az ajándékért cserébe jutalmat kapsz: 

• Vegyél el 1 pecsétgyűrűt. 

Megjegyzés: A pecsétgyűrű jelképezi, mekkora a befolyásod a királynál. Ezzel a nemesi rangodat 
növelheted, és néhány eseménynél is használhatod. 

 Dobj el 1 könyvet, hogy kapj 5 épületpontot.

Piac 
A piacon 2 végrehajtható akció van. Mindkét akciót 1x hajthatod végre.

Fizess 1 bármilyen erőforrást, hogy kapj 1 aranyérmét. 
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Bónuszakciók

A körödben a kártya- és a mozgásakción felül végrehajthatod 1x mind a 3 lehetséges bónuszakciót.
Ezeknek ki kell fizetned a költségét: 

Bónuszakció: Nemesi rang növelése

A nemeskártyák jók a polgárpontok szerzéséhez. A kártyák 5 nemesi ragnak felelnek 
meg, melyeket a játék alatt minden játékos egyszer szerezhet meg a következő sorrendben:
báró, gróf, herceg, márki, fejedelem. Nem hagyhatsz ki rangot. 

A nemesi rang növeléséhez dobj el annyi aranyérmét és pecsétgyűrűt, amennyi 
a következő rangon látható, és vedd el az adott pakli felső kártyáját. 

Megkapod a nemeskártyán lévő polgárpontokat. A kártyát csúsztasd a játékostáblád 
alá (lásd a jobb oldali ábrát).

Bónuszakció: Mesterember felfogadása

A mesteremberek növelik a vidéki helyszínekből 
származó bevételedet.

Egy mesterember felfogadásánál először válassz 
egy üres kunyhót a tanácsosod aktuális vidéki 
helyszínén. Fizesd ki a kunyhón megadott 
erőforrásokat, és tedd rá a játékostábládról 
a bal szélső mesterembert. 

Azonnal annyi polgárpontot kapsz, amennyi 
a játékostábládon a mesterember alatt látható.

Megjegyzés: Ugyanarra a helyszínre legfeljebb 3 mesterembert tehetsz le. 

Bónuszakció: Tanácsadó toborzása

Egy tanácsadó toborzásánál először válassz egy tanácsadót a tanácsosod 
aktuális városi helyszínén.

Ezután fizesd ki a tanácsadókártya tetején látható erőforrásokat, és tedd 
a játékostábládhoz a portréd bal oldalára (lásd az ábrát jobbra). 

Amíg lehetséges, töltsétek újra a városi helyszín üres mezőjét az előkészített 
B tanácsadókártya-pakli felső kártyájával. 

Azonnal annyi polgárpontot kapsz, amennyi a tanácsadókártya bal alsó részén látható. Továbbá néhány 
tanácsadó azonnali bónuszt is ad; mások különleges képességeket biztosítanak a játék hátra lévő részére.

Minden tanácsadókártyát részletesen leírunk a 8 – 9. oldalon a Tanácsadók fejezetben.

A játék vége
A játék 6 forduló után, amikor minden játékos kétszer kijátszotta mindegyik akciókártyáját, véget ér. 

Következik a játék végi pontozás: 

Kapsz 2 pontot minden pecsétgyűrűdért. Kapsz 1 pontot minden aranyérmédért, kegyjelződért, könyvedért, 
kenyeredért és minden 2 megmaradt erőforrásodért. Ezeket a pontokat használhatod polgár- vagy épület-
pontoknak, vagy ezek bármilyen kombinációjában. Ennek megfelelően mozgasd a polgáraidat és az épületeidet. 

Hasonlítsd össze az épület- és a polgárpontjaidat, és határozd meg a végső pontszámodat.
Amelyikből kevesebbel rendelkezel, az a végső pontszámod. 

A legtöbb végső ponttal rendelkező játékos győz. 

Holtverseny esetén a következő szabály szerint 
döntsétek el, ki van előlrébb: 

1. akinek a második jelzője több pontot ér
(polgár vagy épület), 

2. akinek nagyobb a nemesi rangja, 
3. aki több polgári pontot szerzett a legmagasabb 

rangú nemességkártyájával. 

Ha még mindig holtverseny van, akkor a játékosok 
osztoznak a győzelmen. 

Ezeknekuring your turn. You must be able to pay the costs to do so. 

MARQUESS

NEXT RANK:
DUKE

NEXT RANK:NEXT RANK:
DUKEDUKE

SCHOOLMARM

Példa: Emmanak 
66 polgárpontja és 
68 épületpontja van,
a végső pontszáma, 
mivel a kisebb érték 
számít, 66 pont. 

Jacobnak 60 pontja van (69 polgár- és 60 épület-
pont), Hugonak 65 pontja van (71 polgár- és
65 épületpont). Emma győz, megelőzi Hugoe 
és Jacobot. 

Megjegyzés: Sárga szeretne 
felfogadni egy mesterembert.
A 2 fába kerülő kunyhó foglalt,
ezért az 1 fába és 1 ruhába ke-
rülő kunyhót választja. Kifizeti 
a költséget, és leteszi a mester-
embert. 1 polgárpontot kap, 
mivel ez az első mesterembere. 

MARQUESS

NEXT RANK:
DUKE

NEXT RANK:NEXT RANK:
DUKEDUKE



8

Kártyák és jelzők összefoglalása
Tanácsadók
A körödben bónuszakcióként toborozhatsz 1 tanácsadót kifizetve a költségét. 
A tanácsadók a játék végéig nálad maradnak. 

A toborzás után azonnal megkapod a kártyán lévő polgárpontokat. Sok tanácsadó ad különleges képességet, melyek 
lehetnek azonnali, egyszer végrehajtható, körönként 1x végrehajtható vagy állandó képességek. A tanácsadók 
képességének használata nem kötelező. 

A típusú tanácsadók (az előkészületek alatt kerülnek a táblára): 

A zárójelben lévő szám jelzi a polgárpontokat, melyeket egyszer kapsz meg, közvetlenül a toborzás után. 

Azonnali, egyszeri képességek: 

MASTER OF COIN

Master of Coin - Érmemester: 
Vegyél el 1 aranyérmét. (+ 6)

ARCHIVIST

Archivist - Levéltáros: 
Vegyél el 2 könyvet. (+2)

GOLDSMITH

Goldsmith - Aranyműves:
Vegyél el 1 pecsétgyűrűt. (+ 5)

CARPENTER

Carpenter - Ács: 
Kapsz 10 épületpontot. (+1) 

Körönként egyszer (akár a toborzás után azonnal): 

BAKER

Baker - Pék: 
Fizess 1 ruhát és 1 gabonát, hogy elve-
hess 1 kenyeret VAGY fizess 1 ruhát és 
2 gabonát, hogy elvehess 2 kenyeret. (+3)

SCHOOLMARM

Schoolmarm - Tanítónő: 
Fizess 2 bármilyen erőforrást, 
hogy elvehess 1 könyvet. (+3) 

BAILIFF

Bailiff - Törvényszolga:
Dobj el 1 pecsétgyűrűt, hogy kapj
5 épületpontot. (+5)

DRESSMAKER

Dressmaker - Varrónő:
Fizess 1 ruhát, hogy kapj 2 polgárpontot.
(+5)

LANDLORD

Landlord - Főbérlő:
Fizess 1 ruhát és 1 polgárpontot, 
hogy kapj 5 épületpontot. (+3)

MERCHANT

Merchant - Kereskedő: 
Fizess 1 erőforrást, hogy kapj 
1 másik erőforrást. (+2) 

A tanácsadó 
toborzási költsége

Azonnal megkapod 
a polgárpontokat

Különleges 
képesség

A vagy B típus

ABBESS

Mikor és hányszor 
használható: 

= azonnal

= körönként 1x

= állandóan
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Állandó (akár a toborzás után azonnal): 

CHAMBERLAIN

Chamberlain - Kincstárnok:
Dobj el 1 pecsétgyűrűt, hogy elvehess 
1 aranyérmét, vagy fordítva. (+6) 

SCHOLAR

Scholar - Tudós: 
Fizess bármilyen erőforrással, hogy fel-
fogadj egy mesterembert vagy toborozz 
egy tanácsadót. Csak az előírt számnak 
kell megfelelned. (+3)

MAYORESS

Mayoress - Polgármesterné: 
Kapsz még 2 polgárpontot, amikor 
ajándékot adsz a kastélyban. (+5) 

STEWARD

Steward - Inas:
Felfogadhatod bármelyik mesterembert 
vagy toborozhatod bármelyik tanácsadót,
a tanácsosod helyétől függetlenül. (+5)

ABBESS

Abbess - Apácafőnöknő:
Vegyél el még 1 könyvet, amikor 
adományozol a székesegyházban. (+2)

TOOLMAKER

Toolmaker - Szerszámkészítő:
Amikor épületpontot kapsz, kapsz még 
2 épületpontot. A játék végi pontozásnál 
nem számít.(+2)

B típusú tanácsadók (képpel felfelé lévő pakli): 

Minden B típusú tanácsadó képessége azonnali, egyszer használható. 

SIR CHRISTIAAN 

Sir Christiaan:
Kapsz 8 polgárpontot. 

LADY MARIE

Lady Marie:
Kapsz 8 polgárpontot. 

SIR CARL

Sir Carl:
Kapsz 10 polgárpontot. 

LADY FRIDA

Lady Frida:
Kapsz 12 polgárpontot. 

SIR GUSTAVE

Sir Gustave:
Kapsz 12 épületpontot. 

SIR ANTONI 

Sir Antoni: 
Kapsz 15 épületpontot. 

Kegyjelzők
Minden kegyjelző bal felső sarkában van egy szimbólum, mely a 4 városi helyszín egyikére utal. 
Ez mutatja meg, hogy hol használhatod a jelzőt. A jelző jobb alsó sarkában látható a jutalom, 
melyet a használatakor kapsz: 

 3 Polgárpont       5 Épületpont 1 Könyv  1 Pecsétgyűrű 1 Aranyérme

Akkor veheted el a jelző jutalmát, amikor a tanácsosod az adott helyszínre lép, vagy amikor akciókártyát használva 
végrehajtod az adott helyszín akcióját. Használat után dobd el a kegyjelzőt. 

Megjegyzés: Akkor is elveheted a jutalmat, ha nem használod a helyszín akcióját. 
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Eseménykártyák
Minden forduló kezdetén (a játék során 6-szor) felfedtek egy új eseményt. Elveszitek az eseménypakli felső 
kártyáját, és végrehajtjátok az új kártya hatásait. A játékban a következő események vannak: 

Mindenki kap 1 erőforrást: 

CLEAR THE 
OLD FOREST

START OF ROUND
Clear the old forest - Az öreg erdő kivágása:
Vegyél el 1 fát. 

BOUNTIFUL
HARVEST

START OF ROUND
Bountiful harvest - Bőséges aratás:
Vegyél el 1 gabonát. 

STONE FROM
DISTANT SHORES

START OF ROUND

Stone from distant shores - 
Kő a távoli partról:
Vegyél el 1 követ. 

FINE WOOL,
FINE CLOTH

START OF ROUND

Fine wool, flne cloth - 
Szép gyapjú, szép ruha:
Vegyél el 1 ruhát. 

Mindenki jutalmat kap a forduló végén. 
Miután minden játékos mind a 3 körét végrehajtotta a fordulóban, fizetnetek kell vagy el kell dobnotok valamit
(játékossorrendben), hogy megkapjátok a jutalmat: 

THE GREAT
FAMINE

END OF ROUND

The great famine - A nagy éhínség:
Fizess 1 gabonát, hogy kapj 3 polgárpontot, 
vagy fizess 2 gabonát vagy 1 pecsétgyűrűt, 
hogy kapj 5 polgárpontot. 

ALMS FOR
THE POOR

END OF ROUND

Alms for the poor - 
Alamizsna a szegényeknek:
Eldobhatsz 1 aranyérmét vagy 1 pecsét-
gyűrűt, hogy kapj 4 polgárpontot.

NEW LORE
IN OLD BOOKS

END OF ROUND

New lore in old books - 
Új tudás a régi könyvekben:
Dobj el 1 könyvet vagy 1 pecsétgyűrűt, 
hogy kapj 5 épületpontot. 

A játékszabályok megváltoznak az aktuális fordulóban:

AN EARLY
WINTER

THIS ROUND

An early winter - Korai tél:
Amikor épületpontokat kapsz, 1-gyel 
kevesebb pontot kapsz. 
A játék végi pontozásnál nem számít. 

MERCHANTS
FROM AFAR

THIS ROUND

Merchants from afar - 
Messziről jött kereskedők:
A piacon fizethetsz még 1 erőforrást, 
hogy kapj még 1 aranyérmét. 

A LONG
SUMMER

THIS ROUND

A long summer - Hosszú nyár:
Amikor épületpontokat kapsz, 
kapsz még 2 pontot. 
A játék végi pontozásnál nem számít. 

A PIOUS
DONATION

THIS ROUND

A pious donation - Kegyes adomány: 
Amikor adományozol a székesegyházban,
kapsz még 3 polgárpontot. 

RESPECTED AT COURT, 
LOVED BY THE PEOPLE

THIS ROUND

Respected at court, loved by the people -  
Tiszteli az udvar, szeretik az emberek:
Amikor növeled a nemesi rangodat,
kapsz még 2 polgárpontot. 

A GIFT FROM
THE PEOPLE

THIS ROUND

A gift from the people - A nép ajándéka: 
Amikor ajándékot adsz a kastélyban,
kapsz még 3 polgárpontot. 

GOOD LABOUR
CONDITIONS

THIS ROUND

Good labour situation - 
Jó munkakörülmények:
Fizess 1 bármilyen erőforrással kevesebbet,
mint ami egy tanácsadó toborzásához kell. 
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Szólójáték
A szólójátékban Victoria, a virtuális játékos ellen játszol. Ő nem gyűjt épületpontokat, csak polgárpontokat.
A szólójátéknak 2 játékmódja van. 

Egyéni játék: Döntsd meg a rekordodat

Ennél a játékmódnál próbálj annyi pontot szerezni, amennyit csak tudsz. 

Az épületek kezdő beállításával változtathatod a nehézségi szintet. Ezt mi 15 (nehéz) és 40 (könnyű)
között javasoljuk. A rekordod minden nehézségi szintnél külön számít. 

Victoria részt vesz a játékban, de a pontjai a te rekordodat nem befolyásolják. Ő csak a nemességkártyáknál
és az építési területnél vetélkedik veled (lásd lent). 

Kampány: Mennyire tudod lecsökkenteni az épületeket?

Ennél a játékmódnál próbáld a kezdő épületeid számát játékról játékra egyre csökkenteni, egészen addig, amíg 
legyőzöd Victoriat. Az aktuális kampányod rekordját az a legkisebb kezdőpozíciós játék adja, amikor még legyőzted 
Victoriat. Victoria legyőzéséhez a végső pontszámodnak magasabbnak kell lennie az övénél. A holtverseny kudarc. 

Ha kétszer győzöd le ugyanabból a helyzetből, akkor a magasabb végső pontszámod számít jobbnak. 

A kezdőépületeid számát a következő szabályok szerint változtasd. 

Az első játéknál a 40-esről kezdj. 

Ha győzöl, csökkentsd 5-tel a kezdőhelyzetet
(tehát a második játéknál 35 lesz).

Ha vesztesz, a következő játéknál növeld 2-vel a kezdő helyzetet
(tehát a második játéknál 42 lesz). 

Játékszabály

A következő szabályváltozások mindkét szóló játékmódnál érvényesek. 
Az összes többi szabály a normál játékéval azonos.

Előkészületek: 

Készítsd elő a saját játékelemeidet, és vegyél el még 1 polgárt egy másik színből.Tedd ezt a polgárt a 
pontozótábla 0-s mezőjére. Ez Victoria pontjait jelöli a szokásos módon. 

Tedd a kőszámlálót és a kenyérszámlálót az építési területre a 4 fős játéknak megfelelően.

Tedd az adomány- és az ajándékszámlálót a székesegyházra, illetve a kastélyra, mint a 2 fős játéknál.

Tedd vissza az “An early winter - Korai tél” eseményt a játék dobozába.

A játék menete: 

Hajtsd végre a következő lépéseket a 2 - 6. forduló végén:

Victoria polgárpontokat kap, mintha az építési területen 1 követ és 1 kenyeret fizetne. 

  Lépj a jelzőjével ennek megfelelően.

 Victoria növeli a nemesi rangját. Vedd el a következő rang legfelső kártyáját (lásd lent), és tedd 
a játéktábla mellé egy pakliba. Victoria ezért a szokásos módon megkapja a polgárpontokat. 

2. forduló: báró 4. forduló: herceg 6. forduló: nincs több 
kártya! 3. forduló: gróf 5. forduló: márki

A 6. forduló végén a szokásos módon határozd meg a végső pontszámodat, tehát nézd meg az épület- 
és a polgárpontjaid közül a kevesebbet. 

Az eredményeidet nyomon követheted a pontozólapon (következő oldal).
A lapot letöltheted a www.pegasus.de oldalon a letöltéseknél. 

Megjegyzés: Ha a „Szabad választás“ játékmódot választod (lásd 12. oldal) a szólójátéknál,
akkor külön-külön pontozólapokat használj, mivel ez a változat jobb eredményekhez vezet.
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Játékmódok
Ha már jobban megismerted a Crown of Emara alapjátékot, használhatod a következő játékmódokat, 
hogy változatosságot vigyél a játékba. 

Véletlenszerű helyszínkiosztás: Az előkészületek alatt ne válogasd szét a vidéki és a városi helyszíneket, 
hanem keverd össze mind a 8 helyszínt, és alakíts ki találomra 2 darab 4 helyszínből álló táblát. Minden 
játékos vegyen el 1 általa választott erőforrást, a tanácsosai helyzetétől függetlenül. 

Megjegyzés: Ha a kezdőjátékos mindkét tanácsosa ugyanarra a helyszíntáblára kerül az előkészületek alatt, 
akkor válassza ki az egyiket, és tegye át egy a másik helyszíntábla egy általa választott helyszínére. Ezután 
minden játékos tegye le a tanácsosait a szokásos módon. 

Szabad választás: Az előkészületek alatt 3 kártya felhúzása helyett, húzd fel mind a 9 akciókártyádat.
3 forduló után vedd vissza az összes kártyádat a kezedbe. 

Megjegyzés: Ez a játékmód több stratégiai döntést kíván, és valószínűleg egy-egy forduló hosszabb ideig 
fog tartani. Azt javasoljuk, hogy ezt először 2 fős játéknál vagy szólójátéknál próbáljátok ki. 
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