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Black Market (x6) 
Feketepiac - Az átvizsgálás fázisban az első Kereskedő, aki sikeresen 
összegyűjti ezeket az árukat Nottinghamben, bemutathatja őket. Ha így 
tesz, magához veheti ezt a kártyát. 

Law – Sheriff’s Private Stash 
A Bíró Személyes Erszénye – Bármikor, amikor a Bíró elkap egy csempészt, 
megtarthat a zsákból egy árut (akár legálist is), a helyett, hogy kifizettetné 
a csempészáruért járó büntetést. 

Law – Thieves Guild Offers 
Reward (x2) 

A tolvajok céhe jutalmat kínál – Az átvizsgálás fázis végén a Kereskedők 
minden sikeresen Nottinghambe bejuttatott Csempészáruért 2-2 aranyat 
kapnak a bankból. 

Law – Trading Post Open 

Kereskedőállomás nyílt – A piac fázisban a Kereskedők további kártyákat 
vásárolhatnak a képpel lefelé fordított pakliból. Minden egyes kártya 
vásárlás esetén: a Kereskedő fizet 1 aranyat, felhúz egy új lapot, majd 
eldob egy tetszőleges kártyát a kezéből. Minden Kereskedő legfeljebb 5 
kártyát vásárolhat ilyen módon. 

Law – Cheese Tax 

Adó a sajtra – A bejelentés fázisban a Kereskedőknek minden bejelentett 
sajtjukért 1-1 aranyat kell fizetniük. 
MEGJEGYZÉS: Természetesen továbbra is megpróbálhatnak bejelentés 
nélkül bejuttatni sajtot. 

Law – Apple Tax 

Adó az almára – A bejelentés fázisban a Kereskedőknek minden  
bejelentett almájukért 1-1 aranyat kell fizetniük. 
MEGJEGYZÉS: MEGJEGYZÉS: Természetesen továbbra is megpróbálhatnak 
bejelentés nélkül bejuttatni almát. 

Law – Bread Outlawed Kenyeret árulni tilos – A kenyér csempészárunak minősül! 

Law – Chicken Outlawed Csirkét árulni tilos – A csirke csempészárunak minősül! 

Law – Compulsory Sale of 
Cheese 

Kötelező sajt kiárusítás – Minden kör végén a legtöbb sajttal rendelkező 
Kereskedőnek kötelező 1 sajt kártyát eladnia a banknak. MEGJEGYZÉS: 
Egyenlőség esetén mindegyik legtöbb sajttal rendelkező Kereskedőnek el 
kell adnia sajtot. 

Law – Compulsory Sale of 
Apples 

Kötelező alma kiárusítás – Minden kör végén a legtöbb almával rendelkező 
Kereskedőnek kötelező 1 alma kártyát eladnia a banknak. MEGJEGYZÉS: 
Egyenlőség esetén mindegyik legtöbb almával rendelkező Kereskedőnek el 
kell adnia almát. 

Law – Compulsory Sale of 
Bread 
 
 
 
 
 

Kötelező kenyér kiárusítás – Minden kör végén a legtöbb kenyérrel 
rendelkező Kereskedőnek kötelező 1 kenyér kártyát eladnia a banknak. 
MEGJEGYZÉS: Egyenlőség esetén mindegyik legtöbb kenyérrel rendelkező 
Kereskedőnek el kell adnia kenyeret. 
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Law – Compulsory Sale of 
Chickens 

Kötelező csirke kiárusítás – Minden kör végén a legtöbb csirkével 
rendelkező Kereskedőnek kötelező 1 csirke kártyát eladnia a banknak. 
MEGJEGYZÉS: Egyenlőség esetén mindegyik legtöbb csirkével rendelkező 
Kereskedőnek el kell adnia csirkét. 

Law – Cheese Demand 
Megnőtt a kereslet a sajtra – Az átvizsgálás fázis végén, ha egy Kereskedő 
sajtot vitt be Nottinghambe, neki a bank 2, plusz minden sajt után 1-1 
aranyat fizet. 

Law – Apple Demand 
Megnőtt a kereslet az almára – Az átvizsgálás fázis végén, ha egy 
Kereskedő almát vitt be Nottinghambe, neki a bank 2, plusz minden alma 
után 1-1 aranyat fizet. 

Law – Bread Demand 
Megnőtt a kereslet a kenyérre – Az átvizsgálás fázis végén, ha egy 
Kereskedő kenyeret vitt be Nottinghambe, neki a bank 2, plusz minden 
kenyér után 1-1 aranyat fizet. 

Law – Chicken Demand 
Megnőtt a kereslet a csirkére – Az átvizsgálás fázis végén, ha egy 
Kereskedő csirkét vitt be Nottinghambe, neki a bank 2, plusz minden 
csirke után 1-1 aranyat fizet. 

Law – Reduced Penalty 
Enyhébb büntetés – Minden csempészáruért (Bors, Selyem, Mézsör és 
Számszeríj) fizetendő büntetés 4 aranyról 2 aranyra csökken. 

Law – Stiffened Penalties 
Szigorúbb büntetés – Minden a Bírónak, vagy a Bíró által fizetendő 
büntetés megnő 2-vel. 
PÉLDÁUL: 2 be nem jelentett almáért a büntetés most 6 arany. 

Law – Honest Merchant 
Reward 

Őszinte Kereskedőnek járó jutalom – Minden alkalommal, amikor a Bíró 
átvizsgálja egy Kereskedő zsákját és a Kereskedő igazat mondott, a 
Kereskedő begyűjthet 4 aranyat a bankból. 

Law – Gods Shortage 
Áruhiány – Minden játékosnak csak 5 kártya lehet a kezében. 
MEGJEGYZÉS: Ha ez a kártya egyszerre kerül kirakásra az „Árubőség” 
kártyával, akkor kioltják egymás hatását. 

Law – Abundant Goods 
Árubőség – Minden játékosnak eggyel több kártya lehet a kezében. 
MEGJEGYZÉS: Ha ez a kártya egyszerre kerül kirakásra az „Áruhiány” 
kártyával, akkor kioltják egymás hatását. 

Law – Aid for Poor Merchants 
Segély a szegény Kereskedőknek – A bejelentés fázisban azok a 
Kereskedők, akiknek a zsákjában csak 2 Árukártya van 3 aranyat kapnak a 
bankból. 

Law – No Time to Inspect 
Nincs idő az átvizsgálásra – A Bírónak legalább 1 Kereskedőt át kell 
engednie minden körben. Ha 5 vagy több fős játékot játszunk, akkor 
legalább 2 Kereskedőt kell átengednie. 
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Law – Instant Sell 

Azonnali eladás – Mindegyik kereskedőnek, aki normál árut vitt be 
Nottinghambe, az épp bejuttatott áruk felét (lefelé kerekítve) azonnal el 
kell adnia a banknak. 
PÉLDA: Ha egy Kereskedő 3 legális árut vitt be, akkor 1-et el kell adnia. 

Special Order 
Különleges rendelvény – Az átvizsgálás fázisban az első Kereskedő, aki 
sikeresen beszállítja ezeket az áruka Nottinghambe, megmutathatja őket. 
Ha így tesz, magához veheti ezt a kártyát. 

Robin Hood 
Lopj el 6 aranyat a Bírótól. Tarts meg belőlük 3-at, a megmaradó 3 aranyat 
oszd el a többi, épp nem Bírót alakító játékos között. 

Little John 
Lopj el egy csempészárut (véletlenszerűen kiválasztva) az egyik játékos 
standjáról, és helyezd a saját csempészáru kupacodra. 

Friar Tuck Lopj el egy legális árut az egyik játékos standjáról, és helyezd a sajátodra. 

Will Scarlet (x3) 
Vegyél el 1 kártyát bármely játékos standjáról (lehet legális- vagy 
csempészáru is), és tedd ki a játékból. 

David of Doncaster (x3) 
Húzz fel azonnal annyi árukártyát, hogy 6 legyen a kezedben. Ezt követően 
kicserélhetsz 2-t a kezedből bármelyik 2, dobópakliban lévő kártyára. 

Maid Marian (x3) Azonnal helyezz egy legális árut a kezedből a standodra. 

Jill Stutely (x3) 
2 aranyat kell adnod valamelyik nem Bíró, illetve nem Helyettes 
játékosnak. 

Arthur a Bland (x3) Lopj el 4 aranyat bármelyik játékostól. 

 


