


Óh, csak nem? Amikor már azt 
hiszed, hogy ismered a helyieket,
a hangulatuk egyszercsak 

A tartozékok

megváltozik, és ki tudja, mi lesz a 
következő lépésük. Jobban teszed, 
ha a hátad mögé nézel! 

3. Válasszatok legfeljebb
6 csere akciókártyát, és 
vegyétek ki a játékból a 
velük azonos, az 
alapjátékhoz tartozó 
kártyákat.

3 szabálykönyv
(német, francia és angol) 

1 repülés 
korszaka jelző

Előkészületek

1. Készıt́sétek elő az alapjátékot 
a szokásos módon.

2. Cseréljétek ki a korszakjelzőt 
a repülés korszaka jelzőre.

36 akciókártya
(játékosonként 
6 cserekártya)



Harvest - Betakarítás: 
“Bőséges termés”
Ha van játékban földművesed, 
akkor minden egyes betaka-
rıt́ásnál +2 árut húzz. 

Influence - Befolyás: 
“Magányos jobbágy”
Ha van játékban kereskedőd,
akkor a befolyás akciónál 
lehelyezhetsz egy jobbágyot 
egy helyszínre. Ezt akkor 
is megteheted, ha nincs ott 
uralkodó. Egy második jelző lehelyezé-
sével a szokásos módon uralkodóvá válsz. 

Conquer - Hódítás: 
“Parasztok kifosztása”
Ha van játékban nemesed, 
akkor ellophatsz 2 árut egy 
jobbágy tájlapkájáról. Ez 
hódítás akciónak számít, és 
lehelyezheted 1 korongodat 
a katonai szolgált sávjára. 
Megjegyzés: A “Királyi védelem” 
meghiúsítja ezt az akciót. 

A kiegészítő játékmenete

Ennél a kiegészıt́őnél még a játék 
kezdete előtt lecserélheted legfel-
jebb 6 akciókártyádat a kiegészıt́ő 
cserekártyáira. A cserekártyák új 
különleges képességeket adnak. A 
kártya felső részén lévő normál 
akció változatlan maradt. 

Migrate - Vándorlás: 
“Status Quo”
Ha van játékban alkimistád, 
akkor bármelyik új, vándorló 
és azonnal céhstátuszt szerző 
munkásodnak elég 
holtversenyt kialakıt́ania 
az ellenféllel, hogy elé 
kerüljön a céhsávon. 

Move - Mozgás: 
“Ingyenes komp”
Ha van játékban szerzetesed, 
akkor ő a kompot ingyen 
használhatja, feltéve, hogy az 
útvonal nincs lezárva. 

Tax - Adóztatás: 
“Lőporos hordó”
Ha van játékban lovagod, 
akkor az adóztatás akciónál 
letehetsz 2 befolyásjelzőt a 
Lovagok Céhén lévő sorodba. 



Mikor Justinius testvér a királyi cı́mert 
viselő összetört hajóhoz ért,
az történt, hogy a szerzetes befurakodott 
a kabinba, ahol
talált egy naplót, ami a
királynő kézı́rásával ı́rt
jegyzetekkel volt tele!
Rémületére, a könyv
elhibázott kísérletét részletezte,
amikor Lord Arthur alkímiája 
segítségével próbálta meg bebörtönözni 
férjét egy arany sı́remlékbe. A szerzetes 
sietősen tanácsot kért az alkı́mia grófjától 
és Sir Marcus lovagtól. Megbeszélésük

 alatt tudták meg, hogy a királynő a 
behemót fejét követeli. “Le kell 

lepleznünk árulását és meg kell 
mentenünk a királyt, mire

leszáll az éj.”, mondta a
szerzetes. Ekkor a gróf

elvezette őket legutóbbi 
találmányához: egy égi

hajóhoz, amit a szél hajt és a
meleg levegő tart fenn. Ahogy 

felszálltak a szerkezetre, a szerzetes 
magához szorı́totta a gróf macskáját, 

Norrint, és idegesen azt mondta: 
“Sok szerencsét mindnyájunknak.”

…Vége?
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