
FEUDUM - HALADÓ AKCIÓK
Adott munkással kell 

elvégezni:

Adott munkásnak a táblán 
kell lennie:

Adott árucikk kell hozzá:

“Távoli rokon”
Ha a táblán van már egy alkimista 
munkásod, akkor vándorol-
hatsz az új munkásoddal a
6 kezdőhelyszıń valame-
lyikére (még akkor is, ha ott se munkásod, 
se befolyásjelződ nincs).

VÁNDORLÁS

“Jókívánság” 
Ha van a táblán szerzetesed, 
akkor a szerzetesed +1 mezőt
mozoghat a normál mozgás 
akciód végén. A szerzetesednek nem kell 
részt vennie a normál mozgás akcióban. Ha 
több szerzetesed van, válassz egyet, aki 
végrehajtja ezt a képességet. 

MOZGÁS

“A pénz hatalom”
Ha a kereskedőddel befolyásjelzőt
helyezel el egy olyan helyszí-
nen, melyet ellenfeled
EGYETLEN befolyásjelzője ural, akkor 
fizethetsz 1 shillinget a közös készletbe, hogy 
ellenfeled jelzője jobbágysorba kerüljön, és 
saját jelződ legyen az uralkodó (még akkor 
is, ha holtverseny van a befolyásnál). Ha több 
kereskedőd van, válassz egyet, aki végrehajtja 
ezt a képességet. BEFOLYÁS

FELDERÍTÉS

BETAKARÍTÁS

ADÓZTATÁSHÓDÍTÁS

VÉDEKEZÉS

ISMÉTLÉS

CÉH

FEJLESZTÉS

"Lakoma"
Ha beadsz egy ként a boros-
hordódról a tarisznyába, akkor 
lakomázik minden olyan
munkás vagy hűbérbirtok-
tulajdonos, aki a te munkásod mellett van. 
Hajtsd végre az adott munkás vagy 
hűbérbirtok-tulajdonos betét/kivét funk-
cióját, hogy megkapd a szokásos +3 tiszte-
letpontot. Ha a kivét funkció kiváltja a 
templomkassza vagy a földművesek 
erszényének szétosztását, akkor te kapod 
meg az adott munkás vagy hűbérbirtok-
tulajdonos részét shillingekben
(lásd A hat céh, 17. oldal).

“Déjà vu”
Ha beadsz egy salétromot a 
tarisznyába, a körben még
egyszer végrehajthatsz egy olyan 
kártyát, melyen nincs (x2) szimbólum. 
Például a vándorlás akció másodszor is 
kijátszható ugyanabban a körben, hogy 
egy második munkás is a táblára   
lépjen. Megjegyzés: A hódítás és a 
védekezés akció soha nem játszható ki 
kétszer egy kör alatt. Ezt jelzi a     
szimbólum. 

“Királyi védelem” 
Ha beadsz 1 ételt a tarisznyába, 
akkor soron kívül kijátszhatod 
ezt az akciót, hogy semle-
gesítsd egy nemes ellened kijátszott 
“éhezik a nép” akcióját. Továbbá helyezz 
egy királyi pecsétet a közös készletből 
egy alattvalód vagy egy jobbágyod alá, 
jelezve, hogy védettek a további “éhezik a 
nép” támadásoktól! A királyi pecsétet 
bármikor elveheted és használhatod, de 
ha leveszed, akkor az alattvalód, illetve a 
jobbágyod már nem lesz védett.

Adott árucikk kell hozzá:

“Éhezik a nép”
Ha van nemesed egy olyan 
helyszín mellett, ahol ellen-
feled alattvalója vagy jobbá-
gya van, legyőzheted az egyiket, így az 
visszakerül tulajdonosához. Fontos: Ez a 
normál hódítás akció helyett játszható ki. 
Nem kapsz tiszteletpontokat (mivel ez a 
tett elég alantas), de lehelyezheted egy 
játékoskorongodat a katonai szolgálat 
sávjára. Fontos: A sikeres “éhezik a nép” 
akció után, tedd vissza az ÖSSZES 
alamizsnát (rózsafüzérgyöngy) a csirkékről 
a közös készletbe. 

”Erősítés”
Ha van lovagod a táblán, akkor 
1 befolyásjelzőt is kapsz a közös 
készletből, vagy ha a közös
készletben nincs, akkor a Lovagok 
Céhéről. Ha több lovagod van, akkor is 
csak 1 befolyásjelzőt kapsz. 

“A betakarítás ellenőrzése” 
Ha van játékban földművesed, akkor 
a teljes betakarıt́ásnak megfelelő 
árumennyiség kihúzása után, a 
kegyként a saját készletedbe kerülő árukat 
kiválaszthatod közülük (ahelyett, hogy 
találomra húznád). 

”Lapátok és kardok”
Ha vasat adsz be a tarisznyába, húzz
még 2 kártyát, és válassz még 
egyet, melyet megtartasz! Megjegyzés: 
Ezt a normál felderítés akció UTÁN hajtsd 
végre. 

“Tájművelés”
Ha fát adsz be a tarisznyába, akkor 
1 megszerzett tájlapkádat lehelyez-
heted bármelyik olyan helyszín
mellé, ahol van jobbágyod, és kapsz
2 tp-t. Helyszıńenként csak 1 tájlapka lehet. A 
tájlapkák nem cserélhetők le. Fontos: Ezt a 
normál fejlesztés akció helyett hajthatod végre.
A tájlapka lehelyezése után egyből, E� S minden 
egyes elkövetkező korszak kezdetén (a ponto-
zás után), helyezd a 3 megadott erőforrást a 
lapkára. Minden alkalommal választhatsz: be-
gyűjtöd az összes összegyűlt erőforrást, vagy 
hagyod, hogy az erőforrások tovább gyara-
podjanak. Amikor az erőforrások begyűjtése 
mellett döntesz, fizetned kell 1 erőforrást a 
helyszıń uralkodójának. 
Minden egyes korszak kezdetén (az 
erőforrások hozzáadása előtt), tp-at kapsz a 
jobbágyaid által művelt minden egyes 
tájlapkádért. 2 tp jár minden üres tájlapkáért, 
és 4 tp jár minden 1, vagy több erőforrást 
tartalmazó tájlapkáért. A játékosok a nagyobb 
pontért lemondhatnak az erőforrások azon-
nali begyűjtéséről. De csak óvatosan, mert a 
többi játékos ellophatja a erőforrásokat! 
Megjegyzés: A pontozásnál az aktív
régióknál számítanak a megművelt
tájlapkák. 



GYAKRAN EMLEGETETT SZABÁLYOK ÉS 
KÖNNYEN ELFELEJTHETŐ RÉSZLETEK

Extra akció: Ha kijátszol egy salétromot, 
egy ötödik akciókártya is lehet a kezedben. 
Sorozatos akció: Ha kijátszol egy ként, 
akkor két akciókártyát játszhatsz ki egymás 
után egyetlen fordulóban. 

Céhtagság: Nem csak lehetővé teszi az 
azonnal tiszteletpontokat adó kivét/betét 
funkciók végrehajtását, hanem állandó tp-ket 
is ad minden korszak kezdetén. A 
céhtagságot státuszcsillagok jelképezik:

• Minden, céhhez tartozó, játékban lévő 
munkás: +1       (elsődleges)
• Minden, céhhez tartozó uralt
hűbérbirtok: +3       (elsődleges)
• Minden, céhhez tartozó uralt
helyszín: +1       (másodlagos)
Az elsődleges feltételekből legalább 1-nek 
játékban kell lennie, MIELO� TT a céhhez 
tartozó helyszı́n (előőrs, tanya vagy város) az 
adott céhnél a státuszba beszámı́tásra kerül. 

Kompok: A komp útvonalakat bármelyik já-
tékos használhatja, ha befizet 2 shillinget a 
közös készletbe. Minden egyes befizetés 
egyetlen egy útra jogosít. Fontos: A komp 
útvonalak nem használhatók, ha az Alkimisták 
Céhének 1 vagy több eladó hajója van! 

Salétrom és fegyverek: Adj be 1 salétromot, hogy 
támadóerőd+1-gyel nőjjön. Fontos: Általában csak 
1 salétromot használhatsz, de ha lovagod is részt 
vesz a támadásban, akkor amennyit akarsz! 
Továbbá bármelyik munkásod használhat fegyvert, 
hogy növelje +1/+2-vel támadóerődet. A salétrom 
és/vagy a fegyverek még azután is beadhatók, hogy 
ellenfeled már megfordította a védekezéskártyáját.

Várnagy (Haladó játék)

Amikor iparossegédként
betét vagy céhmesterként kivét funkciót hajtasz 
végre, beadhatsz maximum 1 várnagy korongot 
a céhbe (balra, illetve jobbra fent), hogy azonnal 
kapj +1 tiszteletpont bónuszt. Ha van már egy 
várnagyod az adott céhen, akkor azért a 
várnagyért kapsz +1 tiszteletpontot, ÉS kapsz 
még +1 tiszteletpontot, ha a második várnagyod 
is játékban van egy másik céhen!

Megjegyzés: A lakomáztató játékosok NEM 
kapnak pontokat ellenfelük várnagyáért. 

Ha iparossegédből céhmesterré válsz, vagy 
fordıt́va, akkor a várnagyod is a céh megfelelő 
oldalára lép. Ha lefokoznak tanonccá (4 vagy 5 
fős játék), vagy kirúgnak a céhből, akkor a 
várnagyod visszakerül a készletedbe. 

Megjegyzés: A várnagyok használata 
korlátozhat abban, hogy belépj a zarándokútra és 
a katonai szolgálat sávjára!

Földművesek erszénye: Amikor a Földműve-
sek Céhének céhmestere kivét funkciót hajt 
végre, akkor a földművesek erszényében lévő 
shillingeket megosztja az iparos-
segéddel.
 

Templomkassza: Amikor a Szerzetesek Céhé-
nek céhmestere kivét funkciót hajt végre, 
akkor a templomkasszában lévő shil-
lingeket megosztja az iparossegéddel.

Páratlan szám esetén a maradékot megtartja. 
Ha nincs iparossegéd, akkor az iparossegéd 
része a templomkasszában / földművesek 
erszényében marad a következő osztozkodásig. 

A CÉHEK TEMATIKUS MAGYARÁZATA

A kereskedés
Amikor shillingért veszel erőforrásokat, akkor a 
céhen belüli rangok sorrendjében kell fizetned. 
Például, ha a teljes költség 3s (3 shilling), akkor a 
fizetés:
• 1 shilling a céhmesternek
• 1 shilling az iparossegédnek
• 1 shilling a tábla túloldalán lévő földművesek 
erszényébe vagy a templom kasszájába. (A 
tanonc részét MINDIG jótékony célra fordıt́ják!)
Ha hiányoznak a céhtagok, akkor a nekik járó 
shillingeket tedd vissza a közös készletbe 
(kivéve a tanonc részét). Ha az erőforrás 
költsége 3 shillingnél több, addig ismételd a
folyamatot, amıǵ a teljes költséget ki nem fizeted.
Fontos: Még akkor is meg KELL lennie minden 
egyes vásárlás teljes összegének shillingben, ha a 
kereskedő céhtag saját magának fizet.

A Földművelők Céhe a farmokról vásárol árukat és 
azokat terjesztik tovább. A Szerzetesek Céhe 
alamizsnákon keresztül támogatja őket, ezzel 
biztosítva, hogy a rászorulók számára az élelem 
elő legyen állítva és szét legyen osztva.

A Lovagok Céhe Daniel király birodalmának 
katonai osztálya. Az Alkimisták Céhétől 
származó lőpor vásárlásával tartják fent 
fegyveres erejüket, amit ügyfeleik a befolyásuk 
növelésére használnak. A Lovagok Céhére és a 
nyújtott szolgáltatásokra támaszkodva, a 
Nemesek Céhe szorosan markában tartja a 
vidéket. A Lovagok Céhe segíti a befolyásuk 
növelésére törő privát ügyfelek megbízását is.

A Kereskedők Céhe a kereskedőké, akik azzal 
jutnak nyereséghez, hogy árukat adnak el a 
birodalom minden részében, míg jó hírnévhez 
azzal, hogy a Földművelők Céhéből az Alkimisták 
Céhe felé mozgatják az árukat.

Az Alkimisták Céhében tudósok és feltalálók vannak, 
akik a lőporoshordók és hajók gyártásának és 
elosztásának felelősei. Erősíti befolyásukat az egész 
országban, hogy termékeikre folyamatos igény van, 
éppúgy a Lovagok Céhének, mint a 
tömegközlekedésnek is.

A Nemesek Céhe ellenőrzi a vidéket a Lovagok 
Céhétől származó fegyverekkel. Földadományok 
révén – vonakodva – támogatják a Szerzetesek 
Céhét és azok szegényeket segítő akcióit. Bár 
címük szerint nemesek, de semmi nem kap tőlük 
gyorsabban királyi jóváhagyást, mint egy 
maréknyi shilling.

A Nemesek Céhétől kapott földadományok 
segítségével, a Szerzetesek Céhe jótékonysági 
szervezeteket tart fent és támogatja a 
királyság szegényeit. Magán
támogatókkal a Szerzetesek Céhe a
farmok hozamának növelésében is 
segédkezik.
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