
Abbey Apátság 3 pont ha nem szomszédos fekete, zöld vagy sárga épülettel. 

Almshouse Szegényház A pontszám a megépített szegényházaktól függ. 

Architect's 
Guild 

Építőmesterek 
céhe 

1 pont. Amikor megépíted két épületet a városodban más 
épületre cserélhetsz. 

Archive of the 
Second Age 

A Második kor 
levéltára 

1 pont minden egy olyan épülettípusért, amiből csak egy van a 
városodban (kivéve ezt). 

Bakery Pékség 3 pont ha egy fekete vagy piros épülettel szomszédos. 

Bank Bank 

4 pont. Amikor megépíted, rakj egy olyan nyersanyagot a 
bankra, ami még nincs rajta másik bankodon. Amikor te 
választasz, akkor nem választhatsz olyan nyersanyagot, ami 
bankodon van. 

Barret Castle Barret kastély 5 pont ha etetve van. 2 házikónak számít. 

Cathedral of 
Caterina 

Caterina 
katedrálisa 

2 pont. Az üres mezők a városodban 0 pontot számítanak (nem 
-1-et). 

Chapel Kápolna 1 pont minden etetett házikó után 

Cloister Zárda 1 pont minden a város sarkában levő zárda után. 

Cottage Házikó 3 pont, ha etetve van 

Factory Gyár 
Amikor megépül rakj egy nyersanyagot a gyárra. Amikor egy 
másik játékos ezt a nyarsanyagot választja, te választhatsz más 
nyersanyagot helyette. 

Farm Farm 4 házikót etet bárhol a térképen 

Feast Hall Díszterem 2 pont. +1 ha több dísztermed van, mint a tőled jobbra ülőnek. 

Fort Ironweed 
Vastelevény 
erőd 

7 pont. Ha nem te vagy az utolsó játékos játékban, kimaradsz a 
nyersanyag választásból. 

Fountain Szökőkút 2 pont ha egy szökőkúttal szomszédos. 

Granary Magtár Eteti az összes házikót a körötte levő 8 mezőn. 

Grand 
Mausoleum of 
the Rodinia 

Rodinia 
mauzóleuma 

A nem etetett házikóid 3 pontot érnek. 

Greenhouse Üvegház Etet egy egybefüggő házikó csoportot bárhol a városban. 

Grove 
University 

Grove Egyetem 
3 pont. Azonnal lerakhatsz egy épületet egy üres mezőre a 
városodban. 

Inn Fogadó 3 pont ha vele egy sorban vagy oszlopban nincs másik fogadó. 

Mandras Palace Mandra palota 2 pont minden különféle szomszédos épület után. 

Market Piac 
1 pont minden vele egy sorban vagy oszlopban (nem 
mindkettőben) levő piac után. 

Millstone Malomkő 2 pont ha piros vagy sárga épülettel szomszédos. 

Obelisk of the 
Crescent 

Félhold-obeliszk 
A továbbiakban az épületeidet bármelyik üres mezőre rakhatod 
a városodban. 

Opaleye's 
Watch 

Az opálszem 
megfigyelőtorn
ya 

Rakj három különböző épületet erre a kártyára. Amikor egy 
melleted ülő (jobbra vagy balra) játékos ilyen épületet épít, 
vedd le a kártyáról és rakd a saját városodba. 

Orchard Gyümölcsös Minden vele egy sorban és oszlopban házikót etet. 

Shed Viskó 1 pont. A város bármelyik mezőjére épülhet. 

Shrine of the 
Elder Tree 

Az Ősfa 
kápolnája 

A pontszám attól függ, hány épületed van, amikor megépíted. 

Silva Forum Silva piac 
1 pont. Ahány épületből a legnagyobb egybefüggő azonos 
épületekből álló csoportod áll annyi pluszpont. 



Statue of the 
Bondmaker 

A Békeszerző 
emlékműve 

Amikor egy másik játékos nyersanyagot választ, te azt rakhatod 
egy olyan mezőre, ahol házikód áll. Minden házikó mellett csak 
egy nyersanyag lehet. 

Tailor Szabó 
1 pont. +1 pont minden a város középső négy mezőjén levő 
szabó után. 

Tavern Kocsma A pont a megépült fogadók számától függ 

Temple Templom 4 pont ha legalább két etetett házikóval szomszédos. 

The Sky Baths Égi fürdő 2 pont minden olyan épülettípusért, amit nem építettél. 

The Starloom A Csillagzsámoly A pontszám attól függ hányadiknak fejezed be a városod. 

Theater Színház 
1 pont minden vele egy sorban és oszlopban levő épülettípus 
után. 

Trading post Kerreskedőház 
1 pont. A kereskedőházat jokerként használhatod további 
épületek építéséhez. 

Warehouse Raktár 
-1 pont a rajta levő nyersanyagokért. Amikor valaki más választ 
nyersanyagot, azt rárakhatod a raktárra, vagy kicserélheted egy 
a raktáron levővel. 

Well Kút 1 pont minden szomszédos házikó után 

 


