
Áruk
Salétrom: extra akció, +1 támadás, déjà vu

      Kén: sorozatos akciók, munkások etetése, lakoma
Vas: város fejlesztése, lapátok és kardok

      Fa: tanya fejlesztése, tájművelés
      Étel: munkások etetése, királyi védelem 

Régiólapka: bármilyen áru

A játék menete
1. Akciók végrehajtása
2. Munkások etetése
3. Dobás a fejlődéskockával
4. A korszakjelző előreléptetése és a korszak

pontozása (ha szükséges)
     
     

• Céhek, tájlapkák és aktív régiók pontozása
• Hűtlenség miatti negatıv́ tiszteletpontok levonása 

(csak a II., IV. és V. korszakban)
• Tájlapkák újratöltése
• Térkép újratöltése (csak a II., III. és IV. korszakban)
• Céhek újratöltése (csak a III. korszakban)

5. A kör / a játék vége és a végső pontozás
Támadás és védekezés
• Munkások: +1 támadóerő, +2 védekezőerő (borral 0)
• Szörnyek: +1 támadóerő, +1 védekezőerő
• Salétrom: +1 támadóerő (lovaggal korlátlan)
• Fegyver: +1 vagy +2 támadóerő
•
•

Hűbérbirtok: +2 védekezőerő (hűbérbirtok-támadás)
Védekező alattvaló: +1 védekezőerő (hűbérbirtok-
támadás)

• Lázadó jobbágy: +1 támadóerő (hűbérbirtok-támadás)

Migrate - Vándorlás: Munkás felkerül a táblára / 
munkás lekerül a tábláról  Távoli rokon: Ha
van játékban alkimistád      , vándorolhatsz 
kezdőhelyszıńekre. 

Move - Mozgás: Lépj annyiszor 1 mezőt, ahány 
munkásod van a táblán. Lopás egyszer az akció 
végén. Jókı́vánság: A játékban lévő szerzetesed

+1 mezőt léphet az akció végén.

Influence - Befolyás: Helyezz 1 befolyásjelzőt 
minden helyszıńre, ahol van munkásod.
A pénz hatalom: A játékban lévő kereskedőd       
         fizethet 1 shillinget, hogy egy magányos 
uralkodót jobbágysorba taszítson. 

Improve - Fejlesztés: Ha uralsz egy helyszıńt, 
akkor beadva a szükséges erőforrásokat, fejleszt-
heted. Tájművelés: Adj be egy fát       , , hogy 
lehelyezhess egy tájlapkát egy jobbágyodhoz. 

Explore - Felderítés: Ha uralsz erődöt, húzz 2 
királyivégzés-kártyák és tarts meg 1-et. 

Lapátok és kardok: Adj be egy vasat       , hogy 
húzhass még 2 kártyát, és tarts meg 1-et. 

Harvest - Betakarítás: Ha uralsz tanyát, tegyél 
5 árut a tanyára. Ha kegyet veszel el, a rózsafü-
zérgyöngyök a pecsét oldalukra fordulnak. 
A betakarıt́ás ellenőrzése: Ha van 
játékban földművesed        , , kivá-
laszthatod, milyen kegyet kapj. 

Tax - Adóztatás: Ha uralsz várost, kapsz 
2 shillinget. Erősıt́és: Ha van játékban lovagod        

 , kapsz 1 befolyásjelzőt. 

Conquer - Hódítás: Ha egy munkás vagy egy 
hűbérbirtok mellett vagy, számold ki a támadó- 
és a védekezőerőt a táblázat szerint, és rendezd 
el a konfliktust. Éhezik a nép: Ha van játék-
ban nemesed         , levehetsz egy alattvalót vagy 
egy jobbágyot. 

Defend - Védekezés: Ha megtámadnak, soron 
kıv́ül megfordıt́hatod a kártyát, hogy kapj +1-et 
a védekezőerődhöz. Királyi védelem: Egy étel 
       beadása semlegesíti az éhezik a nép képessé-
get, és kapsz egy királyi pecsétet. 

Repeat - Ismétlés: Játszd ki újra bármelyik 
“x2” akciókártyád. Déjà Vu: Egy salétromot     
beadva a hódítás és a védekezés kivételével 
bármelyik akciókártyát kijátszhatod. 

Guild - Céh: Hajtsd végre a kereskedés, a kivét 
vagy a betét funkciót (lásd a hátlapon). Lakoma: 
Adj be a boroshordóról egy ként         , hogy 
végrehajtsd bármelyik 
melletted lévő bábu vagy 
hűbérbirtok kivét/betét 
funkcióját. 



Kapsz 1shillinget vagy 1 ételt 
minden 2 áruért, melyet a 

Földművesek Céhébe küldesz. 

Vásárolhatsz legfeljebb 3 árut 
az adott áron.

Vásárolhatsz 1 hajót (hajó, 
tengeralattjáró, léghajó) 3 

shillingért.

Megvásárolhatod 1 sorodban
lévő jelzőidet 3 shillingért.

Adj be 3 befolyásjelzőt, hogy
irányíts egy szörnyet.

Vásárolj 1 vagy 2 királyi 
pecsétet 3/6 shillingért.

Vásárolj 1 rózsafüzérgyöngyöt
3 shillingért. Húzz egyet a 
legnagyobb és legkisebb 

gyöngy közül.

Vedd el a legnagyobb és a 
legkisebb gyöngyöt, és húzz 1-et, 

ezt tedd egy csirkére. Ha az 
összeg 5 vagy több, pontot kapsz.

Vegyél el 3 árut a Földművesek
Céhéről, tölts fel egy sort vagy
oszlopot; ezért pontot kapsz.

Vegyél el 2 árut a Kereskedők
Céhéből, tölts fel kocsikat és/

vagy kupacokat; ezért
pontokat kapsz.

Találj fel 1 hajót vagy
puskaporos hordót az Alkimisták
Céhének áruiból; ezért pontokat

kapsz.

Cserélj el 1-2 különböző szıńű 
jelzőt a Lovagok Céhéről királyi 
pecsétekre. Tölts fel 1 sort vagy 
oszlopot; ezért pontokat kapsz.

Vegyél el 1 királyi pecsétet, 
fordítsd meg és tedd a 

rózsafüzérre. Ha az összeg eléri a 
11-et, pontot kapsz.

Tegyél át 5 árut a Kereskedők 
Céhébe, tölts fel 1-3 sort vagy 
oszlopot, és pontot kapsz. A 
földművesek erszényében
lévő shillingek szétosztása.

Tegyél át 4 árut az Alkimisták
Céhébe, tölts fel 1-3 kocsit és/

vagy kupacot; ezért pontot kapsz.

Találj fel 1-3 hajót és/vagy 
puskaporos hordót; ezért pontot 
kapsz. Töltsd fel a lovag sorait az 

utasítás szerint.

Cserélj el 1-3 különböző szıńű
jelzőt királyi pecsétekre. Tölts fel

1-3 oszlopot vagy sort; ezért
pontot kapsz.

Vegyél el 2 királyi pecsétet,
fordítsd meg és tedd a

rózsafüzérre. Ha az összeg 5,
11 vagy 17, pontot kapsz.

Vedd el a legnagyobb és a legkisebb 
gyöngyöt, és húzz 1-et, ezt tedd egy 
csirkére. Ha az összeg 3, 5 vagy 9, 

pontot kapsz. A templomkasszában 
lévő shillingek szétosztása.

Azonnali pontok
• Fejlesztés: 2/3/4/5/6/7 tp
• Kivét a céhből: 4/5/6 tp
• Betét a céhbe: 3 tp és királyi végzés
• Hódítás: 2/4 tp
• Betakarítás/Védekezés: 1 tp
• Lakoma: +3 tp

A korszakok kezdetén
járó pontok
• Céhstátusz: 1/3/5 tp
• Tájlapkák (üres/áruk): 2/4 tp
• Aktív régiók: 1/3/5/7/9/11 tp
• Hűtlenség: -3/-4/-5 tp összeadódik

(II., IV., V. korszak)

Játék végi pontok
• Zarándokút: 3/5/7/9/11/13/17 tp
• Nagy birodalmak

- Uralt erőd, tanya, város: 1 tp
- Uralt hűbérbirtok: 3 tp
- 3 azonos (a hűbérbirtok dzsóker):
3 tp

• 3 Shilling: 1 tp
• Királyi végzés pecséttel: ? tp

Kereskedés Betét Kivét
Bármelyik játékos Iparossegéd Céhmester
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