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Gain 4 on the Reputation track 

and 1 Settlers card of your choice.

Rhys Lusys

   Rise to Nobility
        Hősöknek, gazembereknek és kalandoroknak ebben a 
varázslatos világában egy törékeny béke köttetett az Öt 
Birodalom között. Öt év telt el mióta a gonosz Lord Dranor 
megszökött a Cavern Tavern-ből. A Manó Hercegnő

Tabita Orestes elfoglalta méltó trónját az Öt Birodalom 
Nagykirálynőjeként és egy új fővárost építtetett:

a fehér falú Caveborn városát.

Caveborn az ő egyetlen esélye, hogy békét teremtsen -
   elsimítsa a viszályokat, melyeket Lord Dranor okozott  

és hogy megőrizze az egységet a fajok - a Félvérek
Emberek, Manók, Törpék, Zöld Manók és Trobiták
- között. Tabita Királynő megalapította a Kő Tanácsot

és meghívott egy képviselőt minden egyes fajból,
hogy a tanácsban üljön. A Kő Tanács nem hivatalos
főnöke Berk a főjegyző, aki az egyik legkedvesebb
ügyintéző akit valaha is megismerhetnél. Olyan
 kedves és szerény, hogy valójában az emberek
 morognak, hogy a Királynő küldje vissza őt a
 királyi könyvtárba. A városnak szüksége van 

    egy magabiztosabb és képzettebb vezetőre,  
     nem egy történészre!

Képes vagy segíteni Caveborn-nak 
fejlődni és virágozni az új Királynő 

vezetése alatt valamint bebizonyítani, 
hogy megérdemled Berk a főjegyző 

helyét a Kő Tanácsban?
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6 Segédlet kártya

 5 Elrendezés Kártya

A Játék Tartalma

Kétoldalú Játéktábla

Forduló
Jelölő

6 Kétoldalú Játékostábla

13 Karakter Kártya

48 Telepes Kártya

Első
Játékos
Jelölő

120 fakocka

30 Kocka

48 Kétoldalú Épületlapka

18 Hajólapka

30 Kő Tanács lapka

48 Érme

20 Módosító zseton

42 Ház

18 Jelölő

84 Alattvaló

3 Players

Only 2 of the 3 dice slots in each Guild are 

available. Once two of the slots are filled, 

the remaining slot is unavailable for the 

rest of the round. 

There are 3 available Apprentices slots in 

each Guild.

You receive Gold at the beginning of each 

You receive Gold at the beginning of each 

round as shown below:

Total number of 

Apprentices in a Guild

Gold per 

Apprentice

4 Players

Only 2 of the 3 dice slots in each Guild are 

available. Once two of the slots are filled, 

the remaining slot is unavailable for the 

rest of the round. 

There are 4 available Apprentices slots in 

each Guild.

You receive Gold at the beginning of each 

You receive Gold at the beginning of each 

round as shown below:

Total number of 

Apprentices in a Guild

Gold per 

Apprentice

6 Players
All 3 dice slots in each Guild are available

There are 6 available Apprentices slots 

in each Guild

You receive Gold at the beginning of each 

round as shown below:

Total number of 

Apprentices in a Guild

Gold per 
Apprentice

Take 5 Coins from the supply.Martok Coinforged

Gain 4 on the Reputation track 

and receive 2 Modifiers.

Nya Adebowale

16 Esemény Kártya

Players receive +1 Coin for each Good they sell at the Port.
Port Traders

Players gain +1 VP when they build a Workshop.

Guilds Flourish

At the end of the round, players receive +1 Coin 

for each of their Apprentices in the Guilds.

Hardworking Apprentices

Chancery Kiegészítő (20-22 old.)

15 Egyszemélyes 
Feladatkártya

Objective- 2 Apprentices in 4 Guilds
- 5 Stone Council Demands

12 Szorzó zseton

6
5

4

3x 3x 3x

Vászonzsák

Take 2 Coins and 2 Goods 
of your choice.

Belvedere Stonefist

Take 4 Modifiers.

Verelan Si

- Könyvek
- Műalkotás
- Fegyverzet
- Varázslat
- Ékszerek
-  Berendezés

Pontozótábla



4 5

10.9.

2-5 Személyes elrendezés
(Lásd a 18-19 oldalon az 1 személyes, 6 személyes és Esemény pakli elrendezést)

JÁTÉKTÁBLA ELŐKÉSZÍTÉSE
A tábla az újonnan felépült Caveborn városát ábrázolja. Az alapjátékot a tábla nappal 
(Day) oldalán vagy az éjszaka (Night) oldalán is játszhatod. Miután elhelyezted 
a táblát az asztalon, tedd a Forduló Jelölőt az "1"-es helyre a Forduló Sávra.
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+1

+1

5

5

5
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

JÁTÉKOSOK ELŐKÉSZÍTÉSE
Minden játékos:
1. Kiválaszt egy színt és elveszi a

színnek megfelelő 5 kockát.
2. Magához veszi a Segédlet Kártyát.
3. Véletlenszerűen kiválaszt egy

Karakter Kártyát.
4. Elvesz egy Játékostáblát.
5. Magához vesz 8 értékű Érmét.

6. Elvesz egy Árut mindegyik fajtából.
7.

8.

9.

10.

Magához vesz 1 Házat a színének 
megfelelően és elhelyezi azt az 
Építkezési Emelvényen. 
Elhelyezi a Hírnév Jelölőjét     a 9-
es számra a Játékostáblájának a 
Hírnév Sávjára.
Elhelyezi a Nemesség Jelölőjét 
a 0 mezőre a Játéktábla Nemesség 
Sávjára.
Elhelyezi a Pontszám Jelölőjét      
a Pontozótábla 0 mezőjére.

Az Első Játékos Jelölő azé a játékosé 
       aki legutoljára költözött új 
           lakásba/házba.   

ÁLTALÁNOS KÉSZLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
Helyezd az Alattvalókat, Árukat (fakockákat), Házakat, 
Érméket és a Módosító zsetonokat a játéktábla mellé 
úgy, hogy minden játékos könnyen elérhesse azokat.

Kártyák előkészítése 
Elrendezés Kártyák
● Vegyél el annyi Elrendezés Kártyát, ahányan

játszotok. Egy kétszemélyes játékban egy  Műhely 
(Workshop) kerül a középső Műhely helyre 
minden egyes céhbe (Guild). 

Telepes Kártyák
• Különítsd el a kártyákat két pakliba

(a hátukon 1-essel vagy 2-essel jelölve).
•

•

ÉPÜLETLAPKÁK ELŐKÉSZÍTÉSE 
Műhely és Közösségi Épület lapkák

• Helyezd az Épületlapkákat a vászonzsákba.
• Véletlenszerűen húzz Épületlapkákat és

helyezz egyet arccal felfelé mind a 6 helyre a
Városházába ("Guild Hall").

LAPKÁK ELŐKÉSZÍTÉSE 
Hajólapkák
●

●

Keverd össze a Hajólapkákat és
helyezd őket arccal lefelé a tábla
mellé.
Helyezz 1 lapkát arccal felfelé a
Kikötő mellé a játéktáblára.

Kő Tanács lapkák
•

•

Keverd meg a Kő Tanács lapkákat
és helyezd őket arccal lefelé a tábla
mellé.
Helyezz egy lapkát arccal felfelé
minden helyre a Kő Tanácsban
(Stone Council).

4 5 67 4 6

7 5 6 76 5

55 6 74 6

Immediate VP: 

- completing Settlers cards, 

- building Workshops and 

Community Buildings

- fulfilling Stone Council demands

End-game VP:

- Goods on player board

- Level reached on the Nobility track

- Place a die on a location and take 

the associated action

- Complete a Settlers card
On your turn you can:

Take 5 Coins from the supply.

Martok Coinforged

+1
?

+1

2 Players

Only 1 of the 3 dice slots in each Guild is 

available. After a player places a die on one

of the slots, the other two slots are 

unavailable for the rest of the round.

There are 2 available Apprentices slots in 

each Guild.You receive Gold at the beginning of each 

You receive Gold at the beginning of each 

round as shown below:

Place 1 corresponding Workshop on the 

second Workshop slot in each Guild.

Total number of Apprentices in a Guild Gold per Apprentice

1.

3.

4.

5.

7.8.

2.

3 Players

Only 2 of the 3 dice slots in each Guild are 

available. Once two of the slots are filled, 

the remaining slot is unavailable for the 

rest of the round. 

There are 3 available Apprentices slots in 

each Guild.
You receive Gold at the beginning of each 

You receive Gold at the beginning of each 

round as shown below:

Total number of 

Apprentices in a Guild
Gold per 

Apprentice

6.

A játék legtöbb tartozéka kétoldalú 
(Nappal és Éjszaka grafikai  
 variációk). A Rise to Nobility-t
  ugyanúgy játszhatod mind a két
   oldalon. Látogasd meg a
     finalfrontiergames.com honlapot,
     hogy megismerd a Night Mode 

  (Éjszakai mód) variációt.

MÓDOSÍTÓ 
ZSETONOK 
ELŐKÉSZÍTÉSE 
Bizonyos játékos számnál 
néhány játékos bónusz 
Módosító zsetonnal kezdi 
a játékot.

• Egy 4 személyes
játékban a negyedik
játékos kap egy
Módosító zsetont.

• Egy 5 személyes
játékban a negyedik
játékos egy Módosító
zsetont kap és az ötödik
játékos két Módosító
zsetont.

•

Minden játékos véletlenszerűen húz egy
Telepes Kártyát az 1-es pakliból.
Majd keverd össze mind a két
paklit, hogy végül egy paklid
legyen.
 Húzz 6 Telepes Kártyát
és helyezd őket arccal
felfelé a Játéktábla bal
felső sarkába.
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A játék célja
A "Rise to Nobility"-ban a játékosok földbirtokosok bőrébe bújva próbálnak meg a névtelenségből felemelkedni és 
magas rangú urakká válni. A játékosok győzelmi pontokat kapnak a földjük értékének a javításával, a telepesek 
elszállásolásával és a nekik való segítséggel, hogy gyakornokok valamint céhmesterek lehessenek (mindig jó, ha 
van az embernek barátja befolyásos közegben), illetve a Kő Tanács különböző igényeinek kielégítésével. A 10. 
forduló végén a legtöbb ponttal rendelkező játékos veszi át Berk a főjegyző helyét mint a Kő Tanács főnöke, és 
megnyeri a játékot.

Játékostáblák
A játékostáblád a kisméretű földterületed ábrázolja.

1. Áru Tároló Terület: Tárolj Árukat, amíg
el nem költöd őket.

2.

3.

4.

Munkások Zónája: Tárolj nem
alkalmazott Munkásokat (Alattvalókat),
melyeket a teljesített Telepes Kártyák
után kaptál.
Kocka hely: Helyezz vissza egy
Gyakornokot (Alattvalót) a Játéktábláról
a Munkások Zónájába.
Építkezési Emelvény: Tárolj Házakat,
melyeket az Építkezési Udvarban
vásároltál.

+1

+1

+1

5

5

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.

2.

3.

4.

5.

6.7.

5. Ház térség: Helyezz házakat ezekre a
telkekre egy Telepes Kártya
követelményének teljesítése részeként.

6. Közösségi épület szektor: Helyezz
megvásárolt Közösségi Épületeket ezekre a
telkekre.

7. Hírnév sáv: Kövesd nyomon a Hírneved.

HÍRNÉV

Fontos, hogy fenntartsd a jó neved a városban és megőrízd a jó kapcsolatod Tabita Nagykirálynővel. A Hírneved a Hírnév 
Sávon tudod nyomon követni a Játékostábládon. Minden játékos 9-es H írnévvel kezdni a játékot.

A H írneved azt a kockaértéket jelképezi, amennyit egy forduló alatt használhatsz. Nem helyezhetsz le nagyobb értéket, 
mint amennyi a H írneved. Mindig ellenőrizd a H írneved, mielőtt lehelyezel egy kockát. Minden fordulóban mind az 5 
kockával dobnod kell és a forduló alatt döntöd el, hogy végül melyeket fogod használni.

Ha olyan akciót hajtasz végre, amely növeli vagy csökkenti a Hírneved, akkor az új Kocka Limited azonnal érvénybe lép, 
miután a kockát lehelyezted. Ha a csökkenés a Kocka Limit túllépését eredményezné, nem lesz hatással a korábban elvégzett 
akcióidra.

Példa: Kevin dobása: 5, 2, 3, 2, 4 és a jelenlegi Hírneve 11. A forduló alatt dönthet úgy, hogy az 5, 2, 3 kockákat használja, mivel 
az összegük 10, vagy a 2, 3, 2, 4 kockákkal játszik, hiszen az összegük 11. Ha a Hírneve növekszik a forduló alatt, az új Kocka 
Limitje azonnal érvénybe lép és így több kockát, vagy más kockakombinációt is felhasználhat.A forduló alatt addig változtathat 
a tervein, amíg a kocka amit lehelyez nem haladja meg a jelenlegi Hírnév Limitjét.

Ha Módosító zsetont használsz, számold a kockád új (megváltoztatott) értékét amikor meghatározod a teljes kockaértékedet. 

Játékmenet
MINDEN FORDULÓNAK 4 SZAKASZA VAN

1. Előkészület: Kockadobás

Minden játékos dob a színének megfelelő 5  kockájával.

2. Akciók: Körökre bontás

A játékosok az óramutató járásával megegyezően 
következnek, azzal a játékossal kezdve, akinél az Első 
Játékos Jelölő van.
A játékos a körében bármelyik vagy akár az összes alábbi 
akciót egyszer végrehajthatja:
• Elhelyez egy kockát egy helyszínen és végrehajtja
a hozzá tartozó akciót.
• Teljesít egy Telepes Kártyát.
• Elad egy épületet.
Ezeket az akciókat bármilyen sorrendben végrehajthatod.

A játékosok addig követik egymást míg mindenki el nem 
helyezte az összes kockáját vagy el nem érte a Hírnév Limitet 
és nem tud több kockát elhelyezni. Miután minden játékos 
passzolt, lépj tovább a Jövedelem szakaszba.

3. JÖVEDELEM: Jövedelem gyűjtés

•

•

Gyűjts be Érméket a Gyakornokaid után (azt a 
mennyiséget, melyet az egyes Gyakornokok keresnek, a 
Céhben lévő Gyakornokok száma határozza meg). 
Gyűjts be Árukat a Műhelyeid után (1 Áru az a Műhely 
után, mely az adott Céhhez tartozik).

• Gyűjts be jutalmakat a Közösségi Épületeid után ( a
jutalom a megépült épületeid fölött feltüntetve).

•

•

Tedd vissza az Árukat, amelyek eladásra kerültek a
hajón a készletbe és helyezz le egy új Hajólapkát.
Tölts fel valamennyi üres helyet a Kő Tanácsban
("Stone Council") Kő Tanács lapkával. A lapkákat a
bal felső sarokból a jobb alsó sarok felé helyezd le.

•

•

Tölts fel valamennyi üres helyet a Városházán
("Guild Hall"). Először a maradék épületeket csúsztasd
balra és utána balról jobbra helyezz le újabb
Éületlapkákat az üres helyekre.

• A Forduló Jelölőt léptesd egy fordulóval előre.Játék vége
A játék 10 forduló után véget ér. Jutalom pontok a játék végén: 
• Áruk után a Játékostábládon: 1 Győzelmi Pont minden második Áru után típusától függetlenül.
• A Nemesség Sávon elért szintek után (a jelenlegi mező alapján jár Győzelmi Pont). Az a játékos, aki a fehér pajzson fejezi be

a játékot 6 Győzelmi Pontot kap.

Ha holtverseny alakulna ki, a legtöbb megépített házzal rendelkező játékos nyer. Ha még így is holtverseny jön létre, a városban a 
legmagasabb hírnévvel rendelkező játékos nyer. Abban a valószínűtlen helyzetben, ha még így is holtverseny van, a legtöbb érmével 
rendelkező játékos nyer. Végül abban a nevetségesen valószínűtlen esetben, hogyha még így is holtverseny jön létre, akkor mindegyik 
döntetlenben részt vevő játékos nyer. 

4. Fenntartás: Visszaállítás a következő fordulóra
• Tedd vissza a kockáidat a Játékostábládra.

Egy Módosító zseton felhasználásával növelheted vagy csökkentheted egy kockának az értékét 1-el. Nem 
ugorhatsz a számok között körbe a kockán, vagyis 6-ból nem lehet 1, illetve 1-ből nem lehet 6. Egyszerre akár 
több Módosító zsetont is felhasználhatsz, hogy a kockának az értékét többször is megváltoztasd.

Add át az Első Játékos Jelölőt a tőled balra ülő játékosnak.
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Gain 4 on the Reputation track 
and receive 3 Coins.

Osonia Beilen 

NEMESSÉG
Ahogy a Nemességed növekedik, úgy tudsz majd új javakat elérhetővé tenni és további játék végi 
győzelmi pontokra szert tenni. A Nemesség sávon Telepes Kártyák teljesítésével és épületek vásárlásával 
tudsz előrébb kerülni. Minden egyes      után egy mezőt léphetsz előre. Ahhoz, hogy Lord legyél, el kell 
érned az 5-ös szintet.      Amikor eléred a 12-es szintet, Fehér Lorddá válsz.

KARAKTER KÁRTYÁK
Minden játékos egy földbirtokos bőrébe bújik. Különböző karakterek közül lehet választani, közöttük 
egy helyi bandita, egy kereskedő főnök, egy őr stb.

Gain 4 on the Reputation track and 1 Settlers card of your choice.

Rhys Lusys

Take 4 Modifiers.
Verelan Si

Take 3 Goods of your choice.
Gaugnir Slowstep

Gain 4 on the Reputation track 

and receive 2 Modifiers.Nya Adebowale

Take 5 Coins from the supply.Martok Coinforged

Helyszínek a Városban
Sok helyszín van Caveborn gyönyörű városában, ahol elhelyezheted a 
kockáidat, hogy akciókat hajts végre vagy jutalmakat szerezz.

Kockák elhelyezése
A táblán lévő helyekre egy bizonyos értékű kockát kell elhelyezz.
Kockát csak üres helyre tudsz lerakni. A kocka betölti az üres helyet és a kör végéig ott 
marad. Kockákat nem lehet egyesíteni. Egy körben csak egy kockát tudsz lehelyezni.

 

Cavern Tavern
Ahhoz, hogy a 6 arccal felfelé lévő Telepes Kártya közül egyet elvehess, a következő kocka elhelyezési szabályokat kell 
követned:

• A kockák lehelyezése balról jobbra történik.
• Az elérhető kockahelyek száma egyenlő a játékosok számával.
• Az első helyre lehelyezett kockának bármi lehet az értéke.
• A többi kockának egyenlő, vagy magasabb értékkel kell rendelkeznie az előtte lehelyezett kockáénál.

Példa: Sara egy 2 értékű kockát helyez Cavern Tavern-re és elvesz egy Telepes Kártyát. Katie a következő és neki egy 2 
vagy magasabb értékű kockát kell leraknia. Egy 3 értékű kockát tesz le. Melissa következik akinek egy 3 vagy magasabb 
értékű kockát kell letennie. Egy 6 értékű kockát rak le.

Amikor valaki egy Telepes Kártyát veszel el Cavern Tavern-ből, azonnal újat kell a helyére tenni. Egy 
játékos legfeljebb 3 befejezetlen Telepes Kártyával rendelkezhet. 

Take 2 Coins and 2 Modifiers.

Dathak Aul Take 1 Settlers card and 

3 modifiers.

Groodrea Redbane

Minden játékosnak meg van a képessége, hogy +1 Árut költsön egy adott 
típusból amikor egy Telepes Kártyát teljesít. Abból a típusú Áruból a játékos 
4 Árut is elkölthet az egyébként 3 Áru/típus limit helyett. Ezt a képességet a 
játék elejétől, korlátlanul lehet használni a játék folyamán.

A kártya alján lévő jutalom akkor válik elérhetővé, amikor eléred az 5-ös 
szintet      a Nemesség sávon. Ezt a jutalmat csak egyszer kapod meg, rögtön 
miután Lord lettél.

Néhány helyszínnek egy megadott elérhető kocka helye van a játékosok számától függetlenül, míg más helyszíneknek az 
elérhető helyeit a játékosok száma határozza meg. Az útmutatás az Elrendezés Kártyákon van feltüntetve játékosszám szerint.

Az egyik legfontosabb feladatod Caveborn új telepeseit elszállásolni. A Barlangi kocsmában ("Cavern Tavern"-ben) fognak 
téged várni, hogy befogadd őket.
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Telepes Kártyák
A Telepes Kártyák azokat a családokat és csoportokat ábrázolják, akik Caveborn-ba jöttek egy jobb 
élet reményében. Minden csoportnak van egy bizonyos igénye, (Áruk) amit a házukhoz akarnak 
felhasználni és egy jellegzetes költségvetése, (Győzelmi Pontok) amit a szállásukért fognak fizetni. 

TELEPES KÁRTYÁK TELJESÍTÉSE 
Egy Telepes Kártya teljesítéséhez:

Példa: Ryannek 8-12 költségvetésű Telepesei vannak akiknek Berendezésre, Fegyverzetre, Varázs Tárgyakra, 
valamint Könyvekre van szüksége.
Ahhoz, hogy az igényüket kielégítse, Ryannek legalább 1 Árut kell elköltenie minden egyes típusból, amelyre szükségük van 
(ebben az esetben 4), valamint a Telepesek által igényelt Áruk számán belül (8-12). Nem költhet 3 Árunál többet egyik típusból sem. 

Ha úgy dönt, hogy a legmagasabb igényt elégíti ki és a kártya által kínált legtöbb győzelmi pontot akarja megszerezni (12), 
ahhoz 3 Árut kell elköltsön mind a 4 típusból. 12 Áru elköltésével 12 pontot szerez.

Ha úgy dönt, hogy a legkevesebb igényt elégíti ki és 8 pontot akar szerezni, ahhoz 3 Berendezést, 2 Fegyverzetet, 1 Varázslatot 
és 2 Könyvet költ el. Vagy az Áruk valamelyik másik kombinációját.

Ugyanezek a szabályok vonatkoznak, ha úgy dönt, hogy a minimum és a maximum közötti számú Árut költi el (9, 10 vagy 11).

Ne dobd el a teljesített Telepes Kártyákat. Fordítsd meg őket, vagy gyűjtsd őket úgy, hogy a 
fajok még mindig látszódjanak. Néhány akcióra hatással van az, hogy milyen fajokat teljesítettél.

Legfeljebb 3 befejezetlen Telepes Kártyával rendelkezhetsz. Nincs büntetés azért, ha nem 
teljesítesz egy kártyát. Elvehetsz egy negyedik kártyát Cavern Tavern-ből és eldobod a három, 
nem teljesített Telepes Kártya egyikét.

Nem teljesíthetsz egynél több Telepes Kártyát a körödben, valamint nem teljesítheted ugyanazt a 
Telepes Kártyát több mint egyszer.

Építkezési Udvar ("Construction Yard")
Egy Telepes Kártya teljesítésének egyik követelménye egy Ház birtoklása, amely a kártyához tartozik. Házakat az 
Építkezési Udvaron vásárolhatsz.

Ahhoz, hogy egy Házat vásárolhass, 5 érmét kell fizetned és a következő 
kocka elhelyezési szabályokat kell követned:

• A kockák balról jobbra kerülnek lehelyezésre.
• Az elérhető kocka helyek száma megegyezeik a játékosok számával.
• Az első helyre lehelyezett kockának bármi lehet az értéke.
• A többi kockának egyenlő, vagy kevesebb értéke lehet az előző kocka értékénél.

Minden egyes kocka lehelyezésnél vásárolhatsz 1 házat. Vegyél egy házat a színednek megfelelően
és helyezd el az Építkezési Emelvényeden.

Példa: Will elhelyez egy 6 értékű kockát az Építkezési Udvaron és vásárol egy házat. Jonathan a következő és neki egy 6 vagy kevesebb 
értékűt kell letennie. Lerak egy 3 értékűt. Valerie következik és ő egy 3 vagy kevesebb értékűt kell lehelyeznie. Letesz egy 2 értékűt.

• Mozgass egy házat az Építkezési Emelvényről egy Ház térségbe a Játékostábládon. (A mozgatás 
után a házat már nem lehet más Telepes Kártyához felhasználni.)

• Költsd el az Árukat, melyek a kártyán vannak feltüntetve azáltal, hogy visszateszed őket az 
általános készletbe.
Amikor a kártyát teljesíted legalább 1 Árut el kell költs minden egyes típusból, ami a
kártyán szerepel, de nem többet mint 3 fakocka/típus. (A karaktered képessége alapján
+1 Árut költhetsz egy adott típusból). Az elköltött Áruk száma a minimum és a
maximum elkölthető számú Áruk közé kell essen.

Rögtön miután teljesítetted a kártyát:
• Vegyél el annyi Munkást (Alattvalót), amennyi a kártyán fel van tüntetve és helyezd őket a 

Munkások Zónájára.
• Haladj 1 mezővel előre a Nemesség Sávon minden csillag után, ami a kártyán szerepel (ha 

van).

• Szerezz annyi Győzelmi Pontot mint amennyi Árut elköltöttél.
• Szerezz Győzelmi Pontot a földeden lévő Közösségi Épületeid után (ha van).  
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Céhek ("Guilds")
6 különböző céh van:

• Művészek Céhe ("Artists Guild")
• Kovácsok Céhe ("Blacksmiths Guild")
• Ácsok Céhe ("Carpenters Guild")
• Kereskedők Céhe ("Merchants Guild")
• Tudósok Céhe ("Scholars Guild")

Minden Céhre ugyanaz a szabály vonatkozik.

Három kocka hely van minden Céhben. Ahhoz, hogy egy kockát lehelyezz 2 feltételnek kell megfelelned:

• Ha 1 vagy 2 értékű kockát helyezel le, akkor az első Műhelyet aktiválod
a bal oldalon.

• Ha 3 vagy 4 értékű kockát helyezel le, akkor az első és a második
Műhelyet aktiválod balról kezdve.

• Ha 5 vagy 6 értékű kockát helyezel le, akkor mind a három Műhelyet
aktiválod.

?/

Az elérhető Gyakornok hely száma egy Céhben egyenlő a játékosok számával. Például, egy 2 személyes játékban csak 
2 Gyakornok hely érhető el.

Legfeljebb 2 Gyakornokot tudsz a Céhbe helyezni. (1 alattvaló/hely). 

1 Gyakornokot tudsz elhelyezni a Céhben.

Nem helyezhetsz el, vagy vihetsz át alattvalókat.

A Gyakornokoknak a Céhekben való elhelyezésének 3 előnye van. 
Ezek a következő körödben lesznek érvényesek.

INGYEN ÁRUK
Amikor Árukat vásárolsz egy Céhben, akkor 1 bónusz Árut kapsz 
ingyen abból a típusból minden Gyakornok után aki abban a Céhben 
van. Ha nem veszel Árukat, nem kapsz bónusz Árukat a 
Gyakornokaidtól.

Példa: Willnek van 2 Gyakornoka a Művészek Céhében. Ha egy 3 értékű kockát helyez le, akkor legfeljebb 2 Árut tud 
vásárolni és kap még 2 bónusz Árut ingyen (1-et az egyes Gyakornokok után), így összesen 4 Műveszet Árut fog kapni.

MŰHELYEK VÁSÁRLÁSÁNAK KÉPESSÉGE
Csak akkor tudsz Műhelyet vásárolni egy adott Céhhez a Városházán, ha van már abban a Céhben egy Gyakornokod.

JÖVEDELEM A FORDULÓ VÉGÉN
A forduló végén minden egyes Gyakornokod keres Érméket. Az Érmék mennyiségét a Céhben lévő összes Gyakornok száma 
határozza meg (a tiéd és a többi játékosé).

A Céhben lévő 
összes Gyakornok 

száma

Érme/Gyakornok
2 személyes 

játékban

Érme/Gyakornok 
3 személyes 

játékban

Érme/Gyakornok
4 személyes 

játékban

Érme/Gyakornok
5 személyes 

játékban
6 személyes 

játékban

1 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 3

3 1 2 2 2

4 1 1 2

5 1 1

6 1

1. A kocka helynek üresnek és elérhetőnek kell lennie a játékosok száma szerint (lásd Elrendezési Kártya).
2. A kockának amit lehelyezel olyan értékűnek kell lennie, mint ami a helyen fel van tüntetve.

1. MŰHELYEK AKTIVÁLÁSA
Amikor elhelyezel egy kockát egy Céhben, azonnal aktiválsz bizonyos
Műhelyeket ("Workshop") amelyek a Céhben épültek (ha van).
Eldöntheted, hogy kéred-e a jutalmat ami az Épületlapkán van feltüntetve.
A Műhelyek balról jobbra aktiválódnak.

Minden Áru 1 Érmébe kerül. Az a mennyiségű Áru amit megvehetsz a kocka helyeken
van feltüntetve: 1, 2 vagy 3. Az Áruk készlete korlátlan. Használj Szorzó zsetont, hogy
nagyobb mennyiségű Árut tudj jelölni.

3. MUNKÁSOK ELHELYEZÉSE:
Néhány kocka hely megengedi, hogy a Munkásaidat (alattvalók) mint Gyakornokok a 
Céhben elhelyezd. Használhatsz Munkást a Munkások Zónájából, vagy egy másik 
Céhből hozhatsz egy Gyakornokot. A Munkást csak üres Gyakornok helyre teheted.

Amikor egy Műhely aktiválódik, a Műhely tulajdonosa a táblán, a Műhely fölött lévő jutalomban részesül. Ha 
a játékos a saját Műhelyét aktiválja, akkor nem kapja meg a tulajdonosi jutalmat.

Egy 2 személyes játékban a tulajdonos a jutalom kétszeresét kapja meg.

A Műhelyek aktiválása után befejezheted a köröded, VAGY végrehajthatod az egyik, vagy 
mind a két következő akciót ebben a sorrendben: Áruk vásárlása és Munkások elhelyezése.

2. ÁRUK VÁSÁRLÁSA:

• Varázslók Céhe ("Wizards Guild")
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Városháza
A Városházán Műhelyet vagy Közösségi Épületet 
vásárolhatsz. A Városházának 6 kocka helye van egy 
jellegzetes kocka értékkel és árral amely az egyes 
helyekhez tartozik.

Ahhoz, hogy épületet vásárolhass, a következő kocka 
elhelyezési szabályokat kell követned:

• A lehelyezett kocka értékének meg kell egyeznie az
Épületlapka fölött feltüntetett kockaértékkel.

• Ki kell fizetned az Épületlapka fölött jelzett árat.
• Rendelkezned kell a szükséges Gyakornokkal

vagy Munkással, aki az Épület típushoz tartozik
(Lásd a Vásárlás és Elhelyezés szakasznál).

A megvásárolt épületek helyére nem kerül új lapka a Fenntartási 
szakaszig. A Fenntartási szakasz alatt tölts fel minden üres helyet 
úgy, hogy először a megmaradt épületeket balra csúsztatod, 
majd balról jobbra újabb Épületlapkákat teszel le az üres 
helyekre.

MŰHELYEK VÁSÁRLÁSA ÉS ELHELYEZÉSE
Ha a Gyakornokaid Céhmesterekké akarnak válni, 
rendelkezniük kell egy Műhellyel. Minden Műhely egy 
bizonyos Céhhez tartozik és csak abba a Céhbe lehet lehelyezni.

Csak akkor vásárolhatsz Műhelyet, ha van már egy 
Gyakornokod (Allatvaló) abban a Céhben amelyhez a Műhely 
tartozik.

Miután Műhelyt vásároltál, tedd a következőket:

1. Helyezd a Műhelyet a megfelelő Céhbe balról
kezdve az első elérhető helyre.

2. Helyezd el az egyik Gyakornokodat abból a Céhből a
Műhely tetejére, hogy a Műhely tulajdonjogát 
megkaphasd.

3. Haladj annyi mezőt előre a Nemesség Sávon ahány
csillag van a Műhely helyen.

4. Gyűjts be annyi Győzelmi Pontot mint amennyi a
Műhely helyen van feltüntetve.

Az Alattvaló akit a Műhelybe helyezel Céhmesterré válik és többé nem lesz egy Gyakornok. Többé nem kapsz 
Gyakornoki jutalmat attól az Alattvalótól.

• A Céhmester nem keres neked Érmét a Jövedelem szakaszban.
• A Céhmester nem ad neked bónusz Árukat amikor Árut vásárolsz.
• A Céhmester egy Árut keres neked a Céhéből a Jövedelem szakasz alatt.

A Jövedelem szakasz alatt gyűjts be 1 Árut (mely passzol a hozzá tartozó Céhhel) minden egyes Műhely után amit birtokolsz.

Amikor új Épületlapkákat helyezel el a Városházán a forduló végén, dobd el és cseréld ki az összes olyan Műhelyt, amely egy 
olyan Céhhez tartozik amelyben már 3 Műhely van.

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK VÁSÁRLÁSA ÉS LEHELYEZÉSE
A Közösségi Épületek növelik a földed értékét és bónusz Győzelmi Pontokhoz juttatnak amikor Telepes Kártyákat teljesítesz.

Csak akkor vehetsz Közösségi Épületet, hogyha már van egy Munkásod (Alattvaló) a Játékostáblád Munkások zónájában. 

Miután Közösségi Épületet vásároltál, tedd a következőket:

A Jövedelem szakasz alatt gyűjtsd be a jutalmat mely a megépített 
Közösségi Épületed fölött van feltüntetve.

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET VAGY MŰHELY ELADÁSA
A körödben eladhatsz egy épületet egy szabad akcióként. Ez az akció nem tartozik 
egy helyszínhez sem a városban vagy egy jellegzetes kocka lerakáshoz. 

Rögtön miután eladtál egy Műhelyt:

• Vegyél el 3 Érmét.
• Veszíts el annyi Győzelmi Pontot, mint amennyit a Műhely lehelyezéséért kaptál.

• Tedd vissza az Alattvalódat a Munkások Zónájába a Játékostábádon.

A Műhely játékban marad, de tulajdonos nélküli. Senki nem kap

tulajdonosi jutalmat amikor egy játékos aktiválja azt a Műhelyt. 
Rögtön miután eladtál egy Közösségi Épületet:

+1/ +1
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2.
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4.

?

1. Helyezd a Közösségi Épületet egy üres Közösségi helyre a
Játékostábládon.

2.

3.

4.

Helyezz egy Munkást a Munkások zónájából a Közösségi
Épület tetejére.
Haladj 2 mezőt előre a Nemesség Sávon (csillagokkal
jelölve a Közösségi helyen).
Gyűjts be 5 Győzelmi Pontot, mely a Közösségi helyen
jelölve van.

• Vegyél el 3 Érmét.
• Veszíts 5 Győzelmi Pontot.
• Tedd vissza az Alattvalódat a Munkások Zónájába a Játékostábádon.
• Dobd el a Közösségi Épületet.
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Például: Ha Manó (Elf) és Törpe (Dwarf) Telepesek vannak a földeden, akkor csak a Manó és Törpe Tanácstagokkal tudsz 
üzletelni. Az egyes Tanácstagok faja a Játéktáblán van illusztrálva.  

• Meg kell felelned a két kritériumnak,
hogy üzletet köthess a Tanácstaggal.

• A kockának összhangban kell lennie a
lapka sorában lévő kocka értékével.

• El kell venned a lapkát és ráhelyezned a
kockádat a lapkának a helyére
(nem a kocka-érték helyre).

• Azonnal költsd el a felsorolt Árukat és
Érméket (ha szükséges).

Rögtön miután teljesítettél egy Kő Tanács lapkát:

1. Gyűjts be annyi Győzelmi Pontot, amennyit a lapka mutat.
2. Lépj hátra 2 mezőt a Hírnév Sávon.

Berk a főjegyző irodája ("Berk the Clerk's Office")

2.

1.

Kikötő
Az Öt Birodalom minden szegletéből érkeztek kereskedők Caveborn-ba, hogy 
kereskedjenek és eladják áruikat. Az Árukat amelyeket összegyűjtöttél a Kikötőben 
lévő Hajólapkára helyezve tudod eladni.

6 elérhető hely van a Kikötőben egy megadott kocka értékkel 1-től 6-ig. 
A lehelyezett kocka értéke határozza meg, hogy mennyi Árut tudsz eladni.
Az Áruk bármilyen kombinációját választhatod, hogy eladd őket.

ÁRUK ELADÁSA
A Hajólapka a város jelenlegi áruigényét jelképezi.

Amikor eladsz egy Árut, tedd a következőket:
• Helyezz egy Árut (fakocka) a hozzá tartozó ikon tetejére (üresnek kell lennie).
• Azonnal gyűjts be annyi Érmét mint amennyit a lapka mutat.

Példa: Brian egy 3 értékű kockát helyez le és 1 Ékszert, 1 Varázs Tárgyat, valamint 1 Berendezést 
akar eladni. Megkapja a 3 Érmét az Ékszerért, 2 Érmét a Varázs Tárgyért, és 1 Érmét a Berendezésért.

Az Áruk a Hajólapkán maradnak a forduló végéig. Amint egy árutípusnak a mezői megteltek, a játékosok 
nem adhatnak el többet abból az Áruból.
A Fenntartási fázis alatt vissza kell tenni az eladott Árukat a készletbe és új Hajólapkát kell lehelyezni a 
Kikötőbe. 

Kő Tanács
6 Tanácstag, minden fajból egy, ül a Kő Tanácsban ("Stone Council"). A Tanácstagok elsődleges felelőssége 
annak a biztosítása, hogy a fajuk elég Áruval rendelkezzen és boldoguljon a városban. Az egyes 
Tanácstagok igényei a Kő Tanács lapkákon vannak feltüntetve.

Ha üzletet kötsz egy Tanácstaggal, jutalomban részesülsz. De a többi Tanácstag ellenezni fogja a protekció 
megjelenését, így a Hírneved a városban valamint a kapcsolatod a Nagykirálynővel megromlik.

2 kritériumnak kell megfelelned ahhoz, hogy üzletet köthess egy Tanácstaggal.

1. A Nemességi Sávon lévő szinted egyenlő, vagy magasabb kell legyen mint a nemességi
követelmény ami a lapkán fel van tüntetve.

2. Ugyanabból a fajból lévő Telepeseket kellett elszállásolnod, mint a választott Tanácstag.

Három elérhető hely van minden Tanácstag 
előtt, 1 hely minden sorban.

KŐ TANÁCS LAPKA TELJESÍTÉSE 
Ahhoz, hogy egy Kő Tanács lapkát teljesíts:

Néha szükséged lesz egy kis szívességre a városi vezetéstől. Ahhoz, hogy ezt megtedd, meg kell látogatnod Berk a főjegyző irodáját 
és kérned kell a segítségét. Mind a három kocka hely elérhető bármennyi játékos esetén. Ha egy kockát teszel le valamelyik helyre, 
akkor egy, vagy mind a két következő akciót végrehajthatod:

1. VEGYÉL EL MÓDOSÍTÓ ZSETONOKAT
• Ha 1 vagy 2 értékű kockát teszel le, elvehetsz egy Módosító zsetont ingyen.
• Ha 3 vagy 4 értékű kockát teszel le, elvehetsz egy Módosító zsetont ingyen és 

eldöntheted, hogy veszel-e még egy Módosítót 1 Érméért.
• Ha 5 vagy 6 értékű kockát teszel le, elvehetsz egy Módosító zsetont ingyen és 

eldöntheted, hogy veszel-e még legfeljebb 2 Módosítót, egyenként 1 Érméért.

2. CSERÉLJ KI TELEPESEKET VAGY ÉPÜLETEKET
• Vagy eldobod az arccal felfelé lévő Telepes Kártyákat és kicseréled őket 

újakkal a Telepes Kártyák pakliból
• VAGY eldobod az Épületeket a Városházából ("Guild Hall") és 

kicseréled őket új Épületekkel a vászonzsákból. Az új Épületeket balról 
jobbra tedd le, kivéve azokra az Épület helyekre, ahol már
van egy kocka. 

A Fenntartási fázis alatt tegyél új Kő Tanács lapkákat az üres helyekre, kezdve a felső sorral 
balról jobbra.
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A Fehér Kastély
Nagyon fontos, hogy megtartsd a Hírneved, ha egy napon 
a Kő Tanács főnöke akarsz lenni. 

A legjóbb módja ennek a Fehér Kastély 
meglátogatása, hogy fenntartsd a kapcsolatod 
Tabita Nagykirálynővel.

 Mind a három kocka hely elérhető 
bármilyen játékosszám esetén. Ha egy kockát 
teszel le a kocka helyre, rögtön növeld a 
Hírneved a jelölt értékkel.

Az új Kocka Limit azonnal érvénybe lép.

Játékostábla Kocka Hely
Ha a Játékostábládon egy 5 vagy 6 értékű kockát helyezel le, akkor visszaküldhetsz egy Gyakornokot a Játéktábláról a Munkások 
Zónájába a Játékostábládon. Nem használhatod ezt a helyet egy Céhmester visszaküldéséhez.

6 Személyes Elrendezés
Elrendezés változások 6 játékos esetén:

• A "The Chancery" kiegészítővel kell játszani (lásd 20. oldal)
• Tedd az extra Fehér Kastély kocka hely lapkát a Játéktáblához. Mind a négy kocka hely elérhető a Fehér Kastélyban.
• A játékosok 4 kockát használnak 5 helyett.
• A játékosok 7 hírnévvel kezdenek 9 helyett.
• A negyedik játékos egy Módosító zsetonnal, az ötödik játékos két Módosító zsetonnal

és a hatodik játékos 3 Módosító zsetonnal kezdi a játékot.

Esemény Kártyák
Elrendezés Esemény Kártyák használatával:

● Különítsd el a kártyákat két pakliba (a hátukon I-el vagy II-vel jelölve)
● Véletlenszerűen válassz ki 5 kártyát az I pakliból és 5 kártyát a II pakliból.

Tedd vissza a többi kártyát a dobozba.
● Képezz egy Esemény Paklit úgy, hogy az I paklit a II paklira teszed.
● Minden forduló elején fordítsd fel a következő Esemény Kártyát. A kártya hatása

az egész fordulóra érvényes.
● A Fenntartási fázis során dobd el az Esemény Kártyát.

Egyszemélyes játék
Cél
 Teljesítsd a választott Egyszemélyes Feladatot a 10. forduló végére.

ELRENDEZÉS
Állítsd fel a játékot ugyanúgy, ezekkel a kivételekkel:

• Helyezz 1 megfelelő Műhelyt a második Műhely helyre minden
Céhbe.

• A fekete színű figurákat használd mint a játékos színed:
Alattvalók, Kockák, Házak és Jelölők.

• Vegyél el egy kockát minden további színből: fehér, sárga, piros,
zöld és kék "Automa" kockákként való használatra.

• Húzz egy Egyszemélyes Feladatkártyát.
• Ne játssz a "The Chancery" kiegészítővel.

SEGÉDLETI ÚTMUTATÓ
(UGYANAZ MINT A
KÉTSZEMÉLYES JÁTÉKBAN)

• Cavern Tavern-ben és az Építkezési Udvarban elérhető kocka helyek: 2
• A Céhekben elérhető kocka helyek: 1
• A Céhekben lévő Gyakornok helyek: 2
• Jövedelem Gyakornokonként az egyes Céhekben:
- 1 Gyakornok: 3 Érme
- 2 Gyakornok: 2 Érme

JÁTÉKMENET
A játékot a hagyományos szabályok szerint kell játszani, viszont minden forduló elején a Felkészülési szakaszban dobj 
minden "Automa" kockával és az egyes kockákat ezekre a helyszínekre tedd:

1. Fehér kocka: Első kocka hely Cavern Tavern-ben.

2. Zöld kocka: Első kocka hely az Építkezési Udvarban.

3. Sárga kocka: A megfelelő kocka hely a Városházán.
● Dobd el a helyhez tartozó Épületet.

4. Piros és kék kocka: Egy Céhben egy kocka hely (lezárva a Céhet a fordulóra)
● 1- es érték: Tudósok Céhe ("Scholars Guild")
● 2-es érték: Kovácsok Céhe ("Blacksmiths Guild")
● 3-as érték: Ácsok Céhe ("Carpenters Guild")
● 4-es érték: Varázslók Céhe ("Wizards Guild")
● 5-ös érték: Kereskedők Céhe ("Merchants Guild")
● 6-os érték: Művészek Céhe ("Artists Guild")

Objective

- 2 Apprentices in 4 Guilds

- 5 Stone Council Demands

Players gain +1 VP when they fulfill a Stone Council tile.

The Mighty Stone Council

• Ha mind a két kockának ugyanaz az értéke, akkor az egyiket helyezd el, a
másikat tedd félre.

• Ha az Automa kocka egy Céhbe kerül, aktiváld az összes Műhelyt amit
birtokolsz abban a Céhben.

• A Műhelyek fölött feltüntetett tulajdonosi jutalmat kétszer kapod meg.
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A "The Chancery" kiegészítő
A "The Chancery" kiegészítő egy új helyszínt ad a játékhoz, ahol a Gyakornokok jövedelmet és jutalmakat 
kapnak. Ezen kívül egy új pontszerzési lehetőség nyílik meg a játékosok előtt titkos játék végi pontozzásal.

A KIEGÉSZÍTŐ TARTALMA

TOVÁBBI ELRENDEZÉS
• Helyezd a Hivatal táblát a Játéktábla mellé.
• Helyezd mind a 18 Kocka lapkát a vászonzsákba (az Épületlapkák mellett a másik vászonzsákba).
• Minden játékos elvesz 3 Város zsetont.
• Keverd össze a Jutalék Kártyákat és adj 3 kártyát arccal lefelé minden játékosnak.  

A HIVATAL ("CHANCERY") TÁBLA
Ha Munkásokat küldesz a Hivatalba ("Chancery"), hogy Gyakornokok 
legyenek, értékes jutalmakban részesülsz.

Gyakornok hely: Minden helyhez egy bizonyos Faj és Pult tartozik.

Jutalom: Minden Pult egy jutalmat biztosít annak a játékosnak, akinek a 
Gyakornoka annál a Pultnál ül.

Kocka hely: Minden hely a fölötte, illetve az alatta lévő Pultokhoz tartozik.

Hat elérhető kocka hely van a Hivatalban ("Chancery") egy megadott kocka 
értékkel 1-től 6-ig.

2-4 játékos esetén csak a fölső 6 Pult érhető el.
5-6 játékos esetén mind a 12 pult elérhető.

Hivatal  ("Chancery") tábla

36 Város zseton

18 Kocka lapka

18 Jutalék Kártya

Ahhoz, hogy egy Munkást Gyakornokként helyezhess el a Hivatalban ("Chancery"), ezeknek a 
feltételeknek kell megfelelned:

1. Helyezz egy olyan kockát egy üres kocka helyre, ami 
megfelel az azon a helyen feltüntetett kocka értékkel.

2. Legyen egy teljesített Telepes Kártyád, ami megfelel
a Pultnak a fajával, amihez a kocka hely tartozik.

3. Legyen egy Munkásod a Munkások Zónájában, hogy egy 
Gyakornokot el tudj helyezni. (A Gyakornokot egy üres és 
a hozzá tartozó Pultra kell helyezni; Más Gyakornokokat 
és Céhmestereket nem lehet áthelyezni a Hivatalba.) 

A Hivatalban lévő Gyakornokoknak ott kell maradniuk, 
ahová őket elhelyezted. Nem lehet őket:

• Visszaküldeni a Munkások Zónájába.
• Céhekbe mozgatni.
• A Hivatal egy másik Pultjához állítani.

3 előnye van annak, ha Gyakornokod van a Hivatalban:

PULT JUTALOM
A Pultnál lévő jutalmat korlátlanul használhatod a játék során.

Teljesíts egy Kő Tanács lapkát a rajta feltüntetett érmék kifezetése nélkül.

Gyűjts be +1 Érmét minden Áru után amit eladtál a Kikötőben.

Lépj hátra 1 mezőt (2 helyett) a Hírnév sávon amikor egy Kő Tanács lapkát teljesítesz. 

Vegyél el 2 Telepes Kártyát (1 helyett) amikor meglátogatod "Cavern Tavern"-t. 

Fizess 1 Érmével kevesebbet amikor Házat vásárolsz az Építkezési Udvarban.

Fizess 1 Érmével kevesebbet amikor Épületet vásárolsz a Városházán.

FORDULÓ VÉGI EXTRA JÖVEDELEM
A Jövedelem szakasz alatt gyűjts be 3 Érmét minden egyes Hivatalban lévő Gyakornokod után. 

TOVÁBBI JUTALÉK KÁRTYÁK ELVÉTELÉNEK KÉPESSÉGE
Minden Gyakornok után, aki a Hivatalban van, plusz egy Jutalék Kártyát vehetsz el (egy kártya/Gyakornok).  

Jutalék Kártyák
A "The Chancery" kiegészítővel való játék során a játékot egy Jutalék Kártyával kell kezdeni.
A Jutalék Kártyák bónusz Győzelmi Pontokat biztosítanak a játék végén, ha sikeresen aktiválod őket és teljesíted 
a rajta szereplő feltételeket. Ezeket a kártyákat a többi játékos nem láthatja.

1.

2.3.

Vászonzsák

- Minden játékos megnézi a kártyáit és kiválaszt egyet, amit megtarthat. A választott kártya titkos,
a többi játékos nem láthatja.

- Tedd vissza a megmaradt kártyákat a pakliba, majd keverd meg azt és tedd a Hivatal tábla mellé.
• Minden játékos húz 1 Kocka lapkát a zsákból és ráteszi a Jutalék Kártyájára.
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Minden Jutalék Kártya egy külön Kocka lapkát igényel. Ahhoz, hogy egy 
Jutalék Kártyát aktiválhass, teljesítened kell a hozzá tartozó kocka lapkát 
úgy, hogy az összes szükséges kockát a lapkának a kocka helyeire teszed.

A körödben a kocka lehelyezési akciódat arra is használhatod, hogy egy kockát a 
Kocka lapka megfelelő helyére tegyél. Nem kötelező egy forduló alatt teljesíteni a 
Kocka lapkát. A lapkát lépésről lépésre is teljesítheted a játék folyamán.

Amikor visszaveszed a kockádat a Fenntartási fázis alatt, helyezz egy Város zsetont a 
kocka helyre jelzésképpen, hogy azt már teljesítetted. Miután az egész lapkát 
teljesítetted, aktiválhatod a hozzá tartozó Jutalék Kártyát a lapkának a Kártya hátán 
lévő kijelölt mezőre való lehelyezésével. Csak az aktivált kártyák fognak Győzelmi 
Pontot adni a játék végén.

JUTALÉK KÁRTYÁK BESZERZÉSE
A játék során további Jutalák Kártyákat tudsz szerezni. Annyi kártya lehet nálad, mint amennyi 
Gyakornokod van a Hivatalban, plusz 1 (a játék elején kappott kártyád).

Ahhoz, hogy további Jutalék Kártyákhoz juss, ezeknek a feltételeknek kell megfelelned:
• Legyen egy Gyakornokod a Hivatalban (Minden Gyakornok egy Jutalék Kártya elvételére jogosít fel.
• Egy kokcát kell lehelyezz (az alapvető lehelyezési szabályok szerint) Berk a főjegyző irodájába.

Minden hely különböző akciót biztosít.
● Ha 1 vagy 2 értékű kockát helyezel le:

– Húzz 1 Jutalék Kártyát a pakli tetejéről.
– Lépj vissza 1 mezőt a Hírnév Sávon.

● Ha 3 vagy 4 értékű kockát helyezel le:
– Húzz 2 Jutalék Kártyát a pakliból, válassz ki egyet és tedd vissza a másikat a pakli aljára.
– Lépj vissza 2 mezőt a Hírnév Sávon.

● Ha 5 vagy 6 értékű kockát helyezel le:
– Húzz 3 Jutalék Kártyát a pakliból, válasz ki egyet és tedd vissza a másik kettőt a pakli aljára.
– Lépj vissza 3 mezőt a Hírnév Sávon.

Rögtön miután kiválasztottad a Jutalék Kártyát bármelyik kocka helyről:
● Húzz véletlenszerűen egy Kocka lapkát a vászonzsákból.
● Vegyél el 3 Város zsetont.

Amikor Berk a főjegyző irodáját használod, hogy egy új Jutalék Kártyát vegyél el, még mindig végrehajthatod 
a hagyományos akciókat és elvehetsz Módosító zsetonokat és/vagy helyettesíthetsz Telepeseket vagy Épületeket.

Műhely lapkák hatása
+1 Érme: Elvehetsz 1 Érmét.

+1 a Hírnév sávon: Növelheted a Kocka Érték Limitedet a Hírnév Sávon 1-el.

Újradobás: A megmaradt kockáid közül annyit dobhatsz újra amennyit szeretnél.

+1 Áru: Elvehetsz 1 Árut ingyen a Műhelynek a Céhéből.

Áru bármely Céhből: Egy további Árut vásárolhatsz bármelyik Céhből.

1 Áru kicserélése: 1 Árut ki tudsz cserélni a saját készletedből 1 általad választott
  Árura az általános készletből.

Közösségi Épület: Gyűjts be 1 extra Győzelmi Pontot amikor egy Telepes Kártyát teljesítesz.

Ha egy lapka két hatást is tartalmaz, a játékos dönti el, hogy melyiket használja.

Műhely lapkák
Művészek Céhének Épületei

("Artists Guild")

Kovácsok Céhének Épületei
 ("Blacksmiths Guild")

Ácsok Céhének Épületei 
("Carpenters Guild")

Varázslók Céhének Épületei
 ("Wizards Guild")

Kereskedők Céhének Épületei
 ("Merchants Guild")

Tudósok Céhének Épületei 
("Scholars Guild")

JÁTÉK TERVEZÉS & FEJLESZTÉS Mia Dimitrovska
Emilija Josifoska
Daniel Kiprijanovski
Ivana Miloskovska
Matej Miovski
Daniela Mitovska
Boris Momikj

David Najdoski
Kristijan Nedanoski
Vladimir Patchev
Kliment Patchev
Sashe Panevski
Samoil Petreski
Stefan Petrov

Andrej Hadzi Ristikj
Ivan & Marina Roglic
Viktor Shumanovski
Mile Simonovski
Bogdan Stojanovski
Milan Tasevski
Vladimir Scarface Trajcevski

KÜLÖN KÖSZÖNET: 
Gonzalo Aguirre Bisi 
Goran Dimitrievski 
Igor Denkov 
Aleksandar Gucinovski 
Zaga Krstevska 
Milorad Krstevski 
Marija and Darko Livrinski 

Ilija & Filip Matovski 
Ilija Stankovski 
Nikola and Mirjana Stankovski  
Miroslav & Deni Toshevski 
Goblin Games 
Tantrum House 
ThunderGryph Games
És minden kedves Kickstarter 
támogatónknak!
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Toni Toshevski
Maja Matovska

Ivana Krstevska 
Vojkan Krstevski

ILLUSZTRÁCIÓ
Mihajlo Dimitrievski — The Mico

JÁTÉKSZABÁLY 
SZERKESZTÉS & TERVEZÉS
Melissa Delp — Tantrum House
Will Meadows — Tantrum House

JÁTÉKTESZTELŐINK
Mario Ampov
David Dimitrievski



Gyors Áttekintő Oldal
JÁTÉKOSSZÁMTÓL FÜGGŐ JELLEMZŐK

2 Játékos 3 Játékos 4 Játékos 5 Játékos 6 Játékos
Elérhető kocka helyek Cavern Tavern-ben és az Épít. Udvaron 2 3 4 5 6
Elérhető kocka helyek a Céhekben 1 2 2 3 3
Elérhető Gyakornok helyek a Céhekben 2 3 4 5 6
Érme/Gyakornok a Céhben Lásd a táblázatot a 13. oldalon

Könnyen Átlátható Szabályok
TELEPESEK

• Ahhoz, hogy egy Telepes Kártyát teljesíteni tudj, rendelkezned kell egy Házzal az Építkezési Emelvényeden.
• 7 Ház helyed van a Játékostábládon és maximum 7 Telepes Kártyát tudsz teljesíteni.
• Amikor teljesítesz egy Telepes Kártyát, minden Áru után amit elköltesz 1 Győzelmi Pontot kapsz.
• Ha Közösségi Épületeid vannak a földeden, rögtön gyűjts be +1 Győzelmi Pontot Közösségi Épületenként, amikor Telepes Kártyát teljesítesz. 

Nem kapsz extra pontotkat, ha a Telepes Kártyát a Közösségi Épület lehelyezése előtt már teljesítetted.
• A kocka lehelyezése és a Telepes Kártya teljesítése két különböző akció. Nem teljesíthetsz egy Telepes Kártyát miközben

a kocka akciódat hajtod végre. (Például: Nem kaphatsz Árukat egy Céhből,  teljesíthetsz egy Telepes Kártyát, hogy Munkásokat kapj, és utána 
Gyakornokként helyezed el őket abban a Céhben ugyanabban a kocka akcióban.) 

CÉHEK ÉS GYAKORNOKOK
• Amikor kockát helyezel el egy Céhben, először aktiválod a megfelelő Műhelyeket (ha van)

alapértemezés szerint. Dönthetsz úgy, hogy nem kéred a jutalmat ami a Műhely lapkán van. A
választásodtól függetlenül a többi játékos, aki aktivált Műhellyel rendelkezik, megkapja a
tulajdonosi bónuszokat.

• Miután aktiváltad a Műhelyeket (ha voltak), dönthetsz úgy, hogy vagy: befejezed a köröd, vagy
végrehajtasz egy, vagy mind a kettő következő akciót ebben a sorrendben: Áruk vásárlása és
Munkások Elhelyezése.

• Amikor Árukat vásárolsz egy Céhből, 1 extra Árut kapsz ingyen minden Gyakornokod után, aki
abban a Céhben van. Ha nem vásárolsz Árut, nem kapsz extra Árut abból a Céhből.

• Amikor egy olyan akciót hajtasz végre, melyben Gyakornokokat helyezhetsz el, a
Gyakornokaidat áthelyezheted egy másik Céhből abba a Céhbe, amelybe a kockádat tetted.

• Egy 5 vagy 6 értékű kockának a Játékostábládra való lehelyezésével, az egyik Gyakornokodat
(nem Céhmestert) visszaküldheted egy Céhből a Munkások Zónájába.

• A Jövedelem szakasz alatt gyűjts be Érméket és Árukat a Gyakornokaid és Céhmestereid után.

24




