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A KIEGÉSZÍTŐ K 

Nottingham-szerte minden kis utcácskában hallani szóbeszédeket csempészekről. A Bíró a tavalyi év 
során is már rengeteg illegális árut elkobozott, így biztos, hogy most segítségre lesz szüksége! A 
mellékutcákban már feketepiac is működik, a lakók különleges árukra való igényeit kielégítendő. Ez 
persze a csempészek számának megnövekedését okozta, akik között sok tapasztalt tolvaj is van. 
Válaszul ezekre az eseményekre a Bíró felfogadott két helyettest. Készítsd össze az illegális áruidat, 
tartsd be az új törvényeket, és elégítsd ki az emberek igényeit! A Vidám fiúk is csatlakoznak a 
csapatodhoz, hogy segítségükkel még nagyobb profitra tehess szert! 
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6. JÁTÉKOS 

A KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI 

- 1 db Kereskedőzsák (a 6. játékosnak) 
- 1 db Stand (a 6. játékosnak) 
- 6 db Helyettes kártya (a 6 játékost ábrázolja) 
- 2 db Helyettes jelölő (a Bíró jelölő helyett) 
- 1 db Zsákmány tábla 

ELŐKÉSZÜLETEK 

Ugyanúgy, mint az 5 fős játékban, minden játékos kap: 

- egy megegyező színű Kereskedőzsákot és Standot 
- az alaposan megkevert Árukártyákból osszunk 6 darabot minden játékosnak 

Miután a kártyákat kiosztottuk: 

- Helyezzük a megmaradt Árukártyákat képpel lefelé, alkossunk belőle a játéktér közepén egy 
húzópaklit. 

- Helyezzük a Bíró jelölőt vissza a játék dobozába, helyette használjuk a 2 db Helyettes jelölőt. 
- Keverjük össze a 6 db Helyettes kártyát és helyezzük képpel lefelé a játéktér közepére. 
- Helyezzük a Zsákmány táblát a Helyettes kártyák mellé. 

FONTOS: A 6 játékossal játszott játékban nem kell eldobópaklikat kialakítani. 

A JÁTÉK MENETE 

Nottinghami Bírája új helyetteseket verbuvál magának, és kiképzi őket. Minden körben 2 játékos 
személyesíti meg a Helyetteseket és 4 játékos játszik Kereskedőt. 

A két Helyettes többnyire egy csapatként dolgozik, de időnként akár saját szakállukra is dolgozhatnak. 

Minden kör elején véletlenszerűen választunk 2 játékost Helyettesnek. Csapjuk fel a Helyettes kártyák 
2 legfelső lapját, és adjunk 1-1 Helyettes jelölőt a kártyákon szereplő játékosoknak. 

Ezután a kör az alábbi 5 fázis szerint folytatódik: Piac, Kereskedőzsák bepakolása, Áruk bejelentése, 
Átvizsgálás, A kör vége. 

1. PIAC 
A Helyettesek választanak egy Kereskedőt, ő lesz a kezdő játékos. A Kereskedő legfeljebb 5 lapot 
cserélhet a kezéből. Ezt úgy teszi, hogy a cserélni kívánt kártyákat először képpel felfelé kirakja maga 
elé, majd ugyanennyi lapot húz helyettük az Árukártyákból. 

Ezután, órajárás szerint haladva, minden további Kereskedő ugyanígy cselekszik. Miután minden 
Kereskedőnek volt lehetősége cserélni, az egyik Helyettes összeszedi az összes eldobott Árukártyát, és 
az Árukártyák húzópaklija mellett egy eldobópaklit alakít ki belőlük. 

2. KERESKEDŐZSÁK BEPAKOLÁSA 
A Kereskedők egyszerre pakolnak be a zsákjaikba. A zsákjukba 1-5 db Árukártyát tehetnek. 

3. ÁRUK BEJELENTÉSE 
A Helyettesek egyesével szólítják a Kereskedőket, akik ekkor megteszik a bejelentéseiket az alapjáték 
szabályainak megfelelően. 

4. ÁTVIZSGÁLÁS 
A Helyettesek összedolgoznak. Akárcsak az alapjátékban, szabadon beszélgethetnek és 
egyezkedhetnek a Kereskedőkkel. 

Három eset lehetséges: 
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1. A két Helyettes egyetért abban, hogy hagyják a Kereskedőt továbbmenni. A Kereskedő kinyitja 
a zsákját, és a szokásos módon elrendezi a kártyáit. Ha a Helyettesek elfogadtak egy 
megvesztegetésként felajánlott összeget, akkor azt a Zsákmány táblára helyezik. 

2. Mindketten egyetértenek abban, hogy kinyitják a Kereskedő zsákját. Ha a Kereskedő igazat 
mondott, akkor a két Helyettes a büntetés felét-felét fizeti meg a Kereskedő részére. Ha a 
Kereskedő hazudott, a pénzt, amit kapnak, a Zsákmány táblára helyezik. 

3. Csak az egyik Helyettes akarja átvizsgálni a zsákot, míg a másik át akarja engedni a Kereskedőt. 
Ebben az esetben az a Helyettes, aki át akarja vizsgálni a zsákot, egyedül cselekszik. Ha 
elfogadja a megvesztegetésre felkínált összeget, saját maga gyűjti be azt. Ha kinyitja a 
Kereskedő zsákját, akkor egymaga kapja meg a jutalmat vagy fizeti ki a büntetést. 

Az Átvizsgálás fázis végén a Helyettesek egyenlő arányban osztoznak meg a Zsákmány táblára helyezett 
pénzen és az Árukártyákon. Az egyenlő elosztás után – ha van – a maradék pénz és kártya eldobásra 
kerül, hacsak a két Helyettes meg nem tud egyezni, hogy mit melyikük kapjon meg. 

MEGJEGYZÉS: A két Helyettes, ha szeretné, egyszerre 2 Kereskedőt is átvizsgálhat. 

FONTOS: Erősen ajánlott, hogy erre a fázisra határozzunk meg egy időkorlátot. Kereskedőnként 4 
percet javaslunk, ugyanúgy, mint az 5 fős játék esetében. 

PÉLDA: 
A játék épp most kezdődött, így az előkészületeket követően a Helyettes kártyák két felső lapja 
felfordításra került. 

Márk (zöld) és Liza (kék) lesznek a Helyettesek ebben a körben. Gyors megbeszélést követően eldöntik, 
hogy Dönci fogja kezdeni a Piac fázist, akit óramutató járása szerint követ majd a többi játékos. Miután 
mindenki végzett, a játékosok bepakolnak a kereskedőzsákjukba és bejelentik áruikat. 

Márk és Liza készen állnak a zsákok átvizsgálására! Mivel jóhiszeműen vélekednek Katiról, mindketten 
úgy döntenek átengedik anélkül, hogy ezért pénzt kérnének cserébe. Robi mindkettőjükben kétséget 
ébreszt. Márk meg szeretné őt vizsgálni, de Liza úgy gondolja, hogy tiszta. Kicsit várnak. Dönci nagyon 
gyanús mindkettőjüknek, egyik Helyettes sem bízik meg benne. Mikor Dönci ezzel szembesül, 
alkudozni kezd velük, és hármasban megegyeznek 12 arany kenőpénzben. Az összes pénzérme a 
Zsákmány táblára kerül. 

Magdi is gyanúsnak tűnik, de Márk át akarja engedni. Liza ezzel nem ért egyet, és át akarja vizsgálni. 
Így aztán Liza Magdival, Márk Robival fog foglalkozni. Robi nem fogadja el Márk kenőpénzre vonatkozó 
igényét, ezért Márk kinyitja Robi zsákját! Meglepő módon minden benne lévő áru legálisnak bizonyul, 
így Márk kifizeti a büntetést Robinak. Magdi és Liza addig alkudoznak, míg végül meg nem egyeznek 8 
arany kenőpénzben. Liza megkapja a teljes összeget. A körnek vége, Márk és Liza elosztja a Zsákmány 
táblán felhalmozott összeget, mindketten 6-6 aranyat kapnak. 

5. A KÖR VÉGE 
Azok a játékosok, akik Kereskedők voltak, húznak az Árukártyák húzópaklijából annyi lapot, hogy újra 
6 kártya legyen a kezükben. 

Az 5. fázis befejezését követően új kör kezdődik: fordítsuk fel a Helyettes kártyák 2 legfelső lapját, majd 
hajtsuk végre a korábban leírt 5 fázist. 

A játék 3 körét követően minden játékos egyszer volt Helyettes. 

Keverjük össze a Helyettes kártyákat, képezzünk belőlük egy új paklit, és kezdjünk új kört. 

A játék akkor ér véget, amikor a Helyettes kártyák paklija harmadszor is elfogy. Eddigre minden játékos 
3 alkalommal volt Helyettes és 6 alkalommal Kereskedő. 

A Király- és Királyné bónuszokat a szokásos módon számoljuk el. Ezt követően minden játékos 
összeadja az aranyait. A leggazdagabb játékos a győztes!  
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FEKETEPIAC 

A KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI 

- 6 db Feketepiac kártya (Csempészáruk) 

ELŐKÉSZÜLETEK 

Válogassuk szét típus szerint a 6 kártyát (3 pár kártyánk lesz). 

Helyezzük a 3 pár kártyát az asztalra úgy, hogy mindenki láthassa azokat és a magasabb értékű lap 
legyen az alacsonyabb értékű lap tetején. 

A JÁTÉK MENETE 

Az Átvizsgálás fázisban a játékosok megszerezhetnek, és magukhoz vehetnek egy Feketepiac kártyát. 
A Feketepiac kártyák lehetővé teszik a játékosok számára, hogy beváltsák a bejuttatott 
Csempészáruikat további aranyakért. 

Hogy megszerezzen egy Feketepiac kártyát, a Kereskedőnek rendelkeznie kell a saját Csempészárui 
között 3 azonos típusú Csempészáruval (pl. hogy egy játékos a Bors Feketepiac kártyát 
megszerezhesse, a Kereskedőnek 3 Bors kártyával kell rendelkeznie a saját Csempészáru kupacában). 
Ahhoz, hogy elvehesse a Feketepiac kártyát, be kell mutatnia a 3 megfelelő Csempészárut. 

A játékosok több kör alatt is bejuttathatják a kívánt Csempészárukat, míg össze nem gyűlik a 3 
egyforma a Csempészáru kupacukban. 

A megszerzett Feketepiac lap a játékos Csempészáru kupacába került. Azok a Csempészáru lapok, 
melyeket a Feketepiac lap megszerzéséhez használt a Kereskedő, kikerülnek a játékból. 

Az a játékos, aki először gyűjti össze a 3 Csempészárut a magasabb értékű Feketepiac lapot, míg a 
második játékos, aki ugyanazt a 3 Csempészárut gyűjti össze, az alacsonyabb értékű kártyát veheti el. 

Ugyanaz a játékos megszerezheti akár mindkét Feketepiac lapot is ugyanazért a Csempészáruért, 
feltéve, ha sikerült becsempésznie 6 azonos típusú kártyát. 

A játék végén a Csempészáru kupacban lévő Feketepiac lapokért pontokat kapnak a játékosok. 

PÉLDA: 

Épp egy új Átvizsgálás fázis kezdődik. Dönci bejelenti igényét egy Feketepiac kártyára! Megmutatja, 
hogy van 3 Bors lapja, amit az előző körökben csempészett be. 

Dönci begyűjti a legfelső Bors Feketepiac lapot és eltávolítja a játékból a 3 megmutatott Csempészáru 
lapot. 
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TÖRVÉNYEK 

A KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI 

- 24 Törvény kártya 

ELŐKÉSZÜLETEK 

Keverjük össze a Törvény kártyákat és helyezzük képpel lefelé őket egy húzópaklit alkotva belőlük. 

(Ha 3 személyes játékot játszunk, távolítsuk el a „4+” jelölésű kártyákat a pakliból. Ha 5 személyes 
játékot játszunk, távolítsuk el a „Sheriff’s Private Stash” Törvény kártyát, melyet az „5-” szimbólum 
jelöl.) 

A JÁTÉK MENETE 

A játékban az első játékos, aki Bíróként játszik, húzzon 3 Törvény kártyát, melyből válasszon 1-et, amit 
el akar dobni. Mielőtt meghozná a döntését, megmutathatja a húzott lapokat a többi játékosnak, hogy 
ők is elmondhassák véleményüket arról, hogy a Bíró melyik Törvény kártyákat válassza. 

A kiválasztott 2 Törvényt a Törvény kártya pakli mellé helyezzük. Az eldobott Törvény kártya képpel 
lefelé a pakli aljára kerül. A 2 választott kártyát egymás mellé, egy sorba kell helyezni: a Törvény kártya 
paklihoz közelebbi kártya az 1. míg a másik a 2. pozícióban van. A képpel felfelé elhelyezett kártyák 
olyan játékszabályként értelmezendők, melyeknek kötelező engedelmeskedni! 

A 2. körtől kezdődően az új Bíró a felhúzza a 2 felső Törvény kártyát a pakli tetejéről. Ezekből kiválaszt 
1-et, a másikat a pakli aljára teszi. A Bíró a 2. pozícióban lévő kártyát eldobja, az 1. pozícióban lévő 
kártyát a 2. pozícióba mozgatja. Az erre a körre már vonatkozó új Törvény kártya az 1. pozícióba kerül. 

FONTOS: Ha a 6 fős játékot játsszuk, a két Helyettes együtt dönti el, melyik Törvényt kívánja letenni. 

PÉLDA: 

A játék első körében Robi a Bíró. Felhúz 3 Törvény kártyát, kiválaszt 2-t és a Törvény kártya pakli mellé 
teszi őket. 

Miután Robi köre Bíróként véget ért, Magdi köre következik. Felhúzza a 2 felső lapot és egyet kiválaszt 
belőlük. 

Ezután eldobja a 2. pozíción lévő Törvény kártyát, majd áthelyezi az 1. pozíción lévőt ennek a helyére, 
ezzel helyet csinál az új kártyának az 1. pozíción. 

Magdi köre Bíróként elkezdődhet! 
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SPECIÁLIS RENDELVÉNYEK 

A KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI 

- 15 db „Special Order” kártya (mindegyiken egy Csempész- és egy Legális áru szerepel) 

ELŐKÉSZÜLETEK 

Keverjük össze a Speciális rendelvény kártyákat. 

Húzzunk fel belőlük 4-et, és helyezzük el úgy, hogy mindenki jól láthassa. Minden kör végén, ha 
szükséges, húzzunk új lapokat, így mindig 4 képpel felfelé lévő „Special Order” kártya lesz kirakva az 
asztalon. 

A JÁTÉK MENETE 

Az Átvizsgálás fázisban a játékosok megszerezhetnek egyet a 4 felfordított „Special Order” kártya közül. 

Ahhoz hogy egy Kereskedő teljesíteni tudjon egy „Special Order” kártyát, az aktuálisan bepakolt 
zsákjában ott kell lennie a kívánt áruknak, és azokat sikeresen be is kell csempésznie Nottinghambe. 

A Kereskedőnek be kell jelentenie, hogy teljesített egy ilyen kártyát, és be kell mutassa, hogy a kívánt 
kártyák valóban a zsákjában vannak. 

Ekkor a Kereskedő azonnal magához veszi a megfelelő felfordított „Special Order” kártyát, és a 
becsempészett legális- vagy illegális kártyákkal együtt a standja alá helyezi. 

MEGJEGYZÉS: Azok a legális Áruk, melyek egy „Special Order” teljesítéséhez kellettek, nem számítanak 
bele a Király- és Királyné bónusz számításába. A Kereskedő zsákjába lehetnek más áruk is, mint ami a 
„Special Order” teljesítéséhez szükségesek, és ezek a Kereskedő standja körül lévő megfelelő helyre 
kerülnek. 

Nincs felső határ az egy játékos által megszerezhető „Special Order” kártyák számára vonatkozóan. 

A játék végén a végső pontszámba számítsuk bele az összes Áru-, Csempészáru- és „Special Order” 
kártyát, melyeket a Kereskedő stand alá gyűjtöttünk. 

PÉLDA: 

Mielőtt a játék megkezdődne, a játékosok húznak 4 „Special Order” kártyát és képpel felfelé az asztalra 
helyezik. Magdi a Bíró ebben a körben. Az egyezkedéseket követően Dönci és Márk átjut a vizsgálaton 
anélkül, hogy ki kellene nyitniuk a zsákjukat. Dönci, miután kinyitja a zsákját bejelenti, hogy teljesíteni 
tud egy „Special Order” kártyát! Megmutatja a szükséges árukat és elveszi a hozzá tartozó „Special 
Order” lapot. 

Dönci a felhasznált 2 kártyát a begyűjtött „Special Order” kártyával együtt a standja alá csúsztatja. 

Ezt követően Dönci felfordít egy új „Special Order” kártyát, hogy pótolja vele a tábláról begyűjtött 
lapot. 
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VIDÁM FIÚK 

A KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI 

- 18 Vidám Fiúk kártya (mindegyiken szerepel egy arany-érték, egy büntetés és egy azonnali 
hatás) 

- 1 Sherwood tábla (ide kerül elhelyezésre a Vidám Fiúk paklija) 

ELŐKÉSZÜLETEK 

Keverjük össze a Vidám Fiúk lapokat, és osszunk belőle 2-t minden játékosnak. 

A maradék lapokat húzópakliként, képpel lefelé helyezzük a Sherwood táblára. 

Minden játékos megnézi a saját Vidám Fiúk lapjait, kiválaszt belőlük egyet, amit megtart, míg a másikat 
eldobja. 

Az eldobott lapok a Vidám Fiúk pakli aljára kerülnek. 

A JÁTÉK MENETE 

Be kell csempészni a Vidám fiúkat Nottinghambe az Átvizsgálás fázisban. 

Ha egy Kereskedőnek sikerül becsempészni egy Vidám fiút Nottinghambe, akkor megmutatja a lapot 
és begyűjt a bankból annyi aranyat, ami megegyezik a kártyán szerepelő összeggel. Ezen felül 
végrehajtja a kártyán szereplő azonnali hatást is. 

Ezt követően a Vidám Fiúk kártyát eldobja úgy, hogy azt a Vidám Fiúk pakli aljára helyezi. Végül húz 2 
új Vidám Fiúk kártyát, melyekből megtart 1-et, a másikat szintén a Vidám Fiúk pakli aljára teszi. 

Ha a Bíró kinyitja a Kereskedő zsákját és egy Vidám Fiúk kártyát talál benne, akkor a Kereskedő a 
kártyán szereplő büntetést megfizeti aranyban a Bírónak. Ezt követően a Vidám Fiúk kártya a Vidám 
Fiúk pakli aljára kerül. 

Ahhoz, hogy új Vidám Fiúk laphoz juthasson, a Kereskedőnek sikeresen be kell juttatnia egy 
Csempészárut valamelyik következő körben. Ha sikerrel jár, visszaszerzi a Vidám Fiúk bizalmát, és 
azonnal húzhat egy új Vidám Fiúk lapot. 

Minden játékosoknak egyszerre csak 1 Vidám Fiúk lap lehet a kezében. Ha már van náluk egy, és 
sikeresen bejuttatnak egy Csempészárut, nem vehetnek fel egy újabb Vidám Fiúk lapot. 

PÉLDA: 

Dönci a Bíró, aki beszélgetésbe elegyedett Márkkal. Néhány mondatot és 8 aranynak megfelelő 
kenőpénz átadását követően Márknak sikerül átcsusszanni a vizsgálaton. Miután az Átvizsgálás fázis 
véget ért, Márk kinyitja a zsákját és megmutatja a Vidám Fiúk kártyáját. 

Amellett, hogy Robin Hood becsempészésével 10 aranyhoz jutott, Márk még további 6 aranyat lophat 
el Döncitől, melyből 3-at megtart magának, a maradékot pedig tetszése szerint oszthatja szét. Úgy 
dönt, hogy 2 aranyat Lizának és 1 aranyat Robinak ad. 


