
A négy új játéktáblarész két új helyszínnel részenként rengeteg 
izgalmas lehetőséget nyújt a településeid kezeléséhez.

A hat új célkártya még érdekesebb pontszerzési változatokat 
tesz lehetővé a játékban.

Mindezekhez jön még egy új területtípus - a farm - 
megjelenése, amire a játékosok egy további települést 
építhetnek minden körükben.

Donald X. Vaccarino játéka
2-4 játékosnak, 8 éves kortól

4 játéktáblarész

A játék elemei

Siló            Farm

8 áttekintő helylapka

Ebben a kiegészítőben egy új területtípus van mind a 4 
játéktáblarészen amire építeni lehet: a farm. A másik új 
területtípus a 4 táblarészen a siló, erre azonban nem lehet 
építeni. Végül 8 új helyszín is megjelenik, táblarészenként 2.

16 helylapka

2x Bazár 2x Vizimalom 2x Menedékház 2x Cserkész-
kunyhó

2x Katedrális 2x Őrtorony 2x Egyetem 2x Rönkvár

10 településlapka

2 cserkészlapka

6 új célkártya

2 ötös: 8 egyes:

1 játékszabály

Változások az előkészületekben
Az előkészületek megegyeznek az alapjátékkal, leszámítva a következő változásokat:

● Keverjétek a 4 új játéktáblarészt az alapjáték 8 résztáblájához, válasszatok ki 4 részt a 12-ből és állítsátok össze belőlük 
a négyzet alakú játéktáblát.

● Ha a Katedrális benne van a játékban tegyétek a számozott településlapkákat a tábla mellé. Ha a Cserkészkunyhó benne 
van a játékban tegyétek a cserkészlapkákat a tábla mellé.

● Keverjétek a hat új célkártyát az alapjáték célkártyáihoz, majd húzzatok véletlenszerűen három kártyát. Tegyétek a 
választott kártyákat képpel felfelé a játéktábla mellé.

Megjegyzés: Használhatjátok az összes Kingdom Builder kiegészítőt tetszőlegesen kombinálva.

Vadőr
Polgármester Utazó Vándor

Fogadós Telepes



Változások a játékmenetben

A Siló

Az új helyszínek akciói - Használjátok az alapjáték építési szabályait

Az új területtípus amire építeni lehet: a Farm                        

Mind a 4 játéktáblarészen van egy új területtípus amire építeni 
lehet: a farm. A játék minden körében minden játékos építhet 
egy települést egy szomszédos farmra. Ha több szomszédos 
farm is van, a játékos szabadon választhatja meg melyikre épít. 
Ha nincs a játékos településeivel szomszédos farm akkor ez a 
plusz akció nem lehetséges. A farm akció végrehajtható 
bármikor a kötelező akció előtt vagy után is.

Megjegyzés: Települések a farmra mozgathatók az istálló 
segítségével vagy a farmra építhetők a taverna vagy a torony 
használatával is.

Példa: a narancs játékos használja a farm
akcióját és épít egy települést a farmra. Ezután
már úgy tudja megépíteni a kötelező akciójával a három 
települését, hogy csatlakozik a rönkvár helyszínhez.

Mind a 4 játéktáblarészen van egy siló.

A játék végén, de még a végső pontozás előtt a játékosok 
minden olyan siló esetén amelyik egy vagy több 
településükkel szomszédos, építhetnek három új települést 
vagy mozgathatnak három már megépített települést.

A játékososk a körsorrendnek megfelelően építhetnek vagy 
mozgathatnak településeket minden siló esetén.

Építeni vagy mozgatni csak már a megépített településekkel 
szomszédosan lehet. A silóval szomszédos településeket is el 
lehet mozgatni akkor is ha az akció után már nem lesznek 
szomszédosak a silóval.

Megjegyzés: Két település építése és egy mozgatása, vagy 
ennek fordítottja nem megengedett.

Példa: mivel a narancs játékosnak van egy silóval szomszédos 
települése a mozgatást választja. Így egy újabb kastéllyal 
szomszédosan fejezi be a játékot.

Bazár

A játékos a körében megismételheti bármelyik extra akcióját.

Megjegyzés: a farm akció nem ismételhető meg.

Más kiegészítőkkel kapcsolatos szabályok tisztázása:

Egy extra akció megismétlésekor a játékos nem kap újabb jelölőket vagy 
lapkákat mint például cserkészlapka (4. kiegészítő) vagy harcos, kocsi, hajó és 
városlapka (2. kiegészítő).

Ugyanakkor ezek mozgathatók a körben az extra akció ismétlésekor.

A bazár akció csak a helymezők extra akcióival használható, de a 
nomádlapkákkal nem (1. kiegészítő).



Vizimalom

Építs egy települést egy üres víz melleti mezőre. A meglévő 
településeiddel szomszédos mezőre kell építened ha lehetséges.

Menedékház

Építs egy települést egy üres hegy melleti mezőre. A meglévő 
településeiddel szomszédos mezőre kell építened ha lehetséges.

Cserkészkunyhó

Leteheted a két cserkészlapkát egy üres mezőre, vízre vagy hegyre 
a meglévő településeiddel szomszédos mezőre.

A körödben ezek saját településnek számítanak így építhetsz új 
településeket a velük szomszédos mezőkre. A helymező mellé 
rakott cserkészlapka nem generál extra akciót és a lapkák nem 
helyezhetők át. A köröd végén vedd le a cserkészlapkákat a 
játéktábláról hogy a másik cserkészkunyhóval rendelkező játékos 
használhassa őket.

Megjegyzés: a cserkészlapkák után nem jár pont a következő 
célkártyák esetén: Polgármester és Vándor a 4. kiegészítőből, 
Követ, Család és Juhász az 1. kiegészítőből. 

Példa: a narancs játékos először a cserkékunyhót használja és leteszi a két 
cserkészlapkát a településével szomszédos hegymezőkre. Ezután a kötelező 
akciójával letett három településsel már csatlakozhat a kastélyhoz.

Katedrális

A számozott településlapkák kellenek ehhez az extra akcióhoz. A 
körödben magadhoz vehetsz egy újabb lapkát vagy visszaadhatsz 
akármennyi lapkát hogy ugyanannyi települést építs üres mezőkre a 
területkártyádnak megfelelően. A meglévő településeiddel 
szomszédos mezőre kell építened ha lehetséges. Amikor megkapod 
a katedrálist, kapsz egy  egyes lapkát is.

Őrtorony

Építs egy települést egy üres mezőre amelyik szomszédos egy 
másik játékos településével. A meglévő településeiddel 
szomszédos mezőre kell építened ha lehetséges.

Egyetem

Építs egy települést egy üres mezőre amelyik szomszédos egy 
helymezővel (kastély, nomád tábor, palota és siló). A meglévő 
településeiddel szomszédos mezőre kell építened ha lehetséges.

Rönkvár

Mozgass egy települést egy üres mezőre amelyik szomszédos 
ugyanazzal a településcsoporttal.



A 6 új Kingdom Builder célkártya 

2 arany

2 arany

2 arany

2 arany

=6    
arany

Angol fordítás és szerkesztés: iszole

Megjegyzés: a teljes játéktábla széle 
számít nem az egyes részeké. A sarkon 
levő település egyszer számolandó.

=12   
arany

=4 arany

Amikor egy játékos településeket 
épít vagy települést mozgat úgy, 
hogy annak eredményeképpen egy 
vízszintes vonalon legalább négy 
település van akkor megjelölheti a 
sort egy településsel amit a tábla 
mellé az adott sorba tesz. Egy sor 
csak akkor jelölhető meg ha más 
játékos ezt még nem tette meg. A 
sorban a táblán levő települések

később elmozdíthatók de a jelölés megmarad. A játék 
végén minden megjelölt sorért 4 aranyat kap az adott 
játékos. Példa: a narancs játé-

kos 3 települést épít a 
sivatagra, így legalább 
4 települése van az 
adott sorban. Ezután 
elvesz egy telpülést a 
készletéből és a tábla 
mellé téve megjelöli a 
sort.

=8 arany a fekete
   játékosnak

=12 arany a narancs
   játékosnak

=4 arany a kék
   játékosnak

=1 arany =1 arany

A Vándor játék közben ad aranyat.
Az aktív játékos minden település 
megépítése után ellenőrizze teljesíti-e 
a kártya feltételét. Amennyiben igen 
fordítsa meg az adott negyed áttekintő 
helylapkáját. A kör végén annyi 
aranyat kap ahány lapka meg van 
fordítva. Miután az eredményt lelépte 
a pontozó sávon, fordítsa vissza az 
áttekintő lapkákat. A Vándor a végső 
pontozásnál már nem kap szerepet.

Példa: a narancs játékos két játéktáblarészre 
épített települést, így 2 aranyat kap a körében.
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