
1. Fedjetek fel egy homokóra (esemény) lapkát.
2. Kap/fizet 1 érmét a legelől/leghátul lévő földműves.
3. Húzzatok karakterlapkákat a zsákból, és tegyétek a piacotokra.
4. Tegyetek karakterlapkákat az akciómezőkre.

5. Hajtsátok végre a választott akciókat.
6. Hajtsátok végre a homokóralapka eseményét.
7. Adjátok át balra a kezdőjátékos jelzőt.

1. Karakterlapkák (Követők)

2. A fordulók fázisai (18 forduló, 7 fázis fordulónként)

3. Játékostábla (10 akciómező és a piac)
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Szerzetes Földműves Kézműves Kereskedő Tengerész Lovag Tudós

Piac (Markt)
Ide tedd a kihúzott 
karakterlapkákat.

Parasztház(Bauernhaus)
Végy el egy földműveslapkát és 
tedd a zsákodba. Mozogj előre
egyet a sávon és vedd el az árut.

Falu (Dorf)
Végy el egy kereskedő/kézműves/

kereskedőlapkát, és tedd a zsákodba. 
Mozogj előre egyet a sávon és vedd el az 
érmét/technológialapkát/helyszínlapkát.

Egyetem (Universität)
Végy el egy tudóslapkát, és 

tedd a zsákodba. Mozogj előre 
egyet a sávon és megkapod a 

fejlesztési pontokat.

Kastély (Burg)
Végy el egy lovaglapkát, és 
tedd a zsákodba. Mozogj 

előre a sávon, ezzel növeld 
a húzható követők számát.

Kolostor (Kloster)
Végy el egy szerzeteslap-
kát, és tedd a zsákodba. A 
szerzeteslapkák bármilyen 
követő helyett használhatók.

Hajó (Schiff)
Mozgasd a kereskedődet 
vízen egy szomszédos 
városba. Vedd el az áru-
lapkát útközben (ha van).

Szekér (Wagen)
Mozgasd a kereskedődet 
úton egy szomszédos 
városba. Vedd el az áru-
lapkát útközben (ha van).

Céhház (Gildenhaus)
Építs kereskedelmi állo-

mást a kereskedőd aktuális 
városába. Csak 1 keres-

kedelmi állomás lehet egy 
városban.

Scriptorium
Mozogj előre egyet a 

fejlesztéssávon.

Városháza (Rathaus)
Tégy ide 1 vagy 2 (nem 

kezdő) karakterjelzőt,
hogy mozgathasd őket 

a “Jótékonykodás”
táblára.

4. “Jótékonykodás” tábla (8 helyszín)

Városfalépítés
(Bau der Stadtmauer)

Tengerészcéh megalapítása
(Gründung der Schiffer Zunft)

Pápaválasztás
(Papstwahl)

Katedrálisépítés
(Bau der Kathedrale)

Pestis kiirtása
(Sieg über die Pest)

Békeszerződés
(Friedensvertrag)

Csillagászat
(Astronomie)

Csatornázás
(Kanalisation)



5. Helyszínlapka (20 az alapjátékból + 2 promo lapka Essen 2014-ből)

Csűr, sajtkészítő, borpince, kallómalom, szabó
(Heuschober, Käserei, Winzerei, Wollmanufaktur, Schneiderei):
Vedd el a feltüntetett árut a közös árukészletből.

6. Homokóralapkák (Események) (6 féle)

Hajótársaság (Reederei)
Kapsz 1 fejlesztési pontot.

Sörfőzde (Brauerei)
Kapsz 2 érmét a készletből.

Könyvtár (Bibliothek)
Kapsz 2 fejlesztési pontot

Szélmalom (Windmühle)
Kapsz 2 érmét a készletből és 
1 fejlesztési pontot.

Pince (Ratskeller)
Kapsz 4 érmét a készletből.

Patika (Apotheke)
Fizess 1 érmét 1 fejlesztési 

pontért legfeljebb 3x. (Bárme-
lyik követővel aktiválhatod)

Hivatal (Kämmerei)
Kapsz 1 érmét minden 
kereskedelmi állomásodért.

Fürdőház (Badehaus)
Húzz +2 karakterjelzőt a zsák-
ból, majd egyet tégy vissza. A 
kihúzott jelzőket tedd a piacra.

Kórház(Hospital)
A fejlesztési szinteddel meg-
egyező értékű érmét kapsz

Iskola (Schule):
Ha van iskolád, a tudóst bármi-
lyen követő helyett használ-
hatod, kivéve a szerzetest.

Lovasszekér (Pferdewagen)
Mozgathatod a kereskedődet 
úton egy szomszédos városba.

Fűvészkert (Kräutergarten)
Ha van fűvészkerted, használ-
hatsz kézműves, kereskedő és 
földműves helyett tengerészt

Sekrestye (Sakristei):
Ha aktiválod, védve vagy 
a rossz eseményekkel szem-
ben (betakarítás, adó, pestis).

Lőportorony (Pulverturm)
Használhatod a lapka két helyét 
a karakterlapkáknak piacként a 
követőfázisban.

Laboratórium(Laboratorium)
Kapsz egy technológiajelzőt, amit 
bármelyik akciómezőre letehetsz 
(kivéve szerzetes).

*Taverna (Taverne)
Építhetsz kereskedelmi állomást
olyan városba, ahol már van 
másnak épülete (Céhház akció)

*Raktár (Lagerhaus):
A játék végén kapsz 5 pon-
tot minden 5 féle áruból álló 
készletért.

7. Játék végi pontozás

Zarándoklat
(Wallfahrt):
Nem toboroz-
hatsz szerzete-
seket.

Jövedelem  
(Einnahmen):
A fejlesztési 
szinteddel 
megegyező 
értékű érmét 
kapsz.

Betakarítás
(Ernte):
Fizess 1 ételt, 
vagy ha nem 
tudsz, akkor 5 
érmét.

Adó
(Steuern):
Fizess 1 érmét 
minden 3 
árudért.

Vásárnap
(Handelstag):
Kapsz 1 érmét 
minden 
kereskedelmi 
állomásodért

Pestis  
(Pest):
Húzz egy 
karaktert a 
zsákodból, és 
tedd vissza a 
játéktáblára.

• 1 GYP érménként
•  5/4/3/2/1 GYP min-
den  brokát/gyapjú/ 
bor/sajt/búza áru-
lapkáért
• GYP-ok:  

(kereskedelmi 
állomások száma + 
polgárok száma) x 
fejlesztési szint


