
A tőzeg kivágása még az előző században is gyakori módja volt a ház fűtésének és a megművelhető te‐
rületek növelésének. Az erdőknek hasonló szerepük volt. Az Agricola: Farmers of the Moor (A láp far‐

merei) –ral a játékosok „mocsár” és „erdő” mezőkkel kezdenek a földjükön. Speciális akciókat kell
használniuk, hogy eltüntessék őket, és növeljék a rendelkezésre álló helyet a szántók és a karámok szá‐
mára. A lapkák eltüntetése fát és fűtőanyagot ad, ami az otthonuk fűtését szolgálja. A speciális akciók
megváltoztatják a játék működését. Ezek plusz akciók, amiket a családtagjaik felhasználása nélkül ve‐

hetnek igénybe a játékosok.

Az Agricola alapjáték szükséges a kiegészítő játszásához. Ahhoz, hogy megértsd a kiegészítő szabályait,
ismerned kell az Agricola szabályait.

A JÁTÉK TARTOZÉKAI

A 2 tábla bővítmény a nagy fejlesztésekhez.

B 1 „Gyengélkedő” akciómező

C 25 fából készült ló jelző

D 27 fűtőanyag korong

E 42 erdő/mocsár lapka

F 6 szántó lapka

G 10 speciális akciókártya

H 14 nagy fejlesztés

I 9 kezdés kártya

J 118 kis fejlesztés

(két pakliban)

K 2 paklitakaró kártya

L 6 többszöri felhasználás jelző „még nem használt”

jelzővel a túloldalán

M 4 többször felhasználás jelző „ágy” jelzővel a túloldalán

N 1 „sírkő” jelző

O 1 zöld nyíl korong 1 mínusz ponttal a túloldalán

VP 1 pontozó lap
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ELŐKÉSZÜLETEK
A nehézség fokozatai
A játékosok az alábbi fokozatok közül választhatnak:
• Az első fokozat olyan, mint az alapjáték Családi változata, a játékosok nem kapnak
lapokat.
• A második fokozaton a Családi változat akciólapjaival játszanak, de kapnak 7 kis
fejlesztést is. Arról is dönthetnek, hogy a kezdő vagy a haladó paklit használják,
esetleg keverik az alapjáték és a kiegészítő lapjait.
• A harmadik fokozaton a teljes alapjátékot használják. Ennek szabályairól a Variáci-
ók fejezetben lesz szó.

A mocsár és erdő lapkák elosztása
Minden játékos húz egy Kezdés kártyát (Start card) és a kártyának megfelelően elhe-
lyez 3 mocsár és 5 erdő lapkát a földjén.

Speciális akciólapok
A speciális akciólapok bal felső sarkában levő szám mutatja, hogy hány játékosnál ke-
rülnek játékba. A megfelelő speciális akciólapokat helyezzük felfordítva egy mindenki
által elérhető helyre.

Új nagy fejlesztések
Helyezzük a 14 új nagy fejlesztést az alapjáték 10 nagy fejlesztése
mellé. A bal felső sarokban látható, hova kell tenni a kártyát. 10
új nagy fejlesztés a régiek alá kerül.
A Tőzegégető kemencét (Peat-charcoal Kiln) és az Erdész kuny-
hóját (Forester’s Lodge) a táblát kiegészítő lapra kell tenni, a Mú-
zeummal (Museum of the Moors) és a Lóistálló (Riding Stables)
kártyákkal alattuk.

A többszöri felhasználás jelzők
A jelzőket helyezzük a tábla mellé. A játék során néhány kis fej-
lesztésre kell majd feltenni őket, amint azok játékba kerülnek. Azt
jelzik, hogy a kis fejlesztés által jelzett akciót még hány alkalom-
mal lehet végrehajtani.

Ágy jelzők, „még nem használt” jelzők és egyebek
A többszöri felhasználás jelzők túloldalán vannak az „ágy” jelzők
és a „még nem használt” jelzők. Az „ágy” jelzők azt jelölik, hogy
egy családtag megbetegedett (lásd később). A „még nem hasz-
nált” jelzők a játék bizonyos variánsaihoz használatosak. Van még
jelző a Családi temetés (Family Burial Plot) kis fejlesztéshez és az
Erdei ösvényhez (Forest Path).

Egy speciális akciókártya eleje
és hátulja

Két Lóvágóhíd (Horse
Slaughterhouse) és két Főzőház
(Cookhouse) kártya van, ezek

teljesen egyenértékűek. A
Tűzhelyek (Fireplace) és a Sütők
(Cooking Hearth) alá kerülnek.

Minden játékos eltérőmocsár- és
erdőelosztást kap, de ezek mind
egyenértékűek. Ha valakinek a
lapkái a házához közel vannak,
nagyobb helye van a
karámépítéshez.

Csak 2/2/3/4 speciális akciólap
kerül a játékba 2/3/4/5 játékos
esetén. A többi speciális akciót
vissza lehet tenni a dobozba, nem
vesz részt a játékban.

Az az előnye a 12 nagy fejlesztés
másik fejlesztés alá helyezésének,
hogy a játék elején nemszükséges
az alulra kerülőlapok elmagyará-
zása. The only two new Major
Improvements that need to be
explained are the Peat-charcoal
Kiln and the Forester's Lodge.
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A JÁTÉK MENETE

Hacsak ez a szabálykönyv mást nem mond, az alapjáték szabályai érvé-
nyesek. Ki kell választani a kezdőjátékost, és az alapjátékhoz hasonlóan
ételt osztani (2 étel a kezdőjátékosnak, 3 étel a többieknek).

Az „1 nagy vagy 1 kis fejlesztés”körkártyának

KELL az elsőnek lennie a körkártyák közt.

A mocsár és erdő lapkák
A játékosoknak speciális akciókat kell használniuk a mocsár és
erdő lapkák levételéhez.
A mocsár és erdő lapkákat nem lehet bekeríteni, és nem kerülhet
rájuk más lapka. Nem épülhet rájuk istálló, és nem lehet rajtuk
állatot tartani.
Néhány kis fejlesztés engedélyezi, hogy a mocsár és erdő lap-
kákra mocsár és erdő lapkák kerüljenek. Ebben az esetben a
látható, vagyis felül lévő lapkák számítanak. Ezek a mérv-
adók a kártyák szövegeinek értelmezésénél és a pontozásnál
is.

Nagy fejlesztések
A Sütő (Cooking Hearth) egy Tűzhely (Fireplace) visszaadásával is megvásárolható.
Ekkor a Tűzhelyet vissza kell tenni az eredeti helyére a táblán.
A Főzőházat (Cookhouse) meg lehet vásárolni egy Tűzhely vagy egy Sütő vissza-
adásával. Az előzőhöz hasonlóan a visszaadott lapot az eredeti helyére kell tenni.

Kis fejlesztések
Ez a kiegészítő újfajta kis fejlesztéseket tartalmaz. Ezek a kártyák az alapjátékhoz
hasonlóan kerülnek játékba:
• Az előfeltételek a bal felső sarokban vannak.
• Az ár a jobb felső sarokban van.
• Néhány esetben egy csillag (*) jelzi, hogy további információ található a kártya
szövegében.

Azoknak a fejlesztéseknek, amelyek ki lettek játszva, a játékos előtt kell maradniuk.
A játékos
nem vehet vissza fejlesztés kártyát, miután az kifejtette a hatását.

Néhány kis fejlesztés hatással van a Vetésre:
• Az alapjátékhoz hasonlóan az újonnan felszántott mezőknek szomszédosnak
kell lenniük a korábban felszántott mezőkkel (kivétel: Vad mezők (Wild
Fields)).
• A játékosok kötelesek aratni a betakarítás során.
• Ha egy kártya megengedi a Vetés akciót, még nem engedi meg a Kenyérsütés
akciót.

Személyi és speciális akciók
Van egy eltérés a személyi és a speciális akciók között. Egy személyi akció végrehaj-
tásához egy családtagot kell a játéktáblára tenni. Ehelyett a játékos dönthet úgy, hogy
elvesz egy speciális akciókártyát, és legfeljebb egy speciális akciót végrehajt a kár-
tyán feltüntetett akciók közül.

A játékos családtagjai otthon maradnak, és később
léphet velük még abban a körben. vagy

A játék elején senki sem kap
fűtőanyagot.

A 2-4. körkártyák sorrendje to-
vábbra is véletlenszerű.

Ezeket a szabályokat módosíthatja
egy kis fejlesztés szövege.

Például: A Bozótos (Thicket) kártya
megengedi, hogy erdőlapka kerül-
jön erdőlapkára, és a Lápi erdő
(Bog forest) megengedi, hogy erdő
lapka kerüljön mocsár lapkára.
Ezek az egymásra helyezett lapkák
egyszerű erdőknek számítanak a já-
ték végén (pl. az Erdész kunyhója
(Forester’s Lodge). )

A 2 értékűTűzhelyet a 2 értékű
Tűzhely helyére kell tenni a táb-
lán, a 3 értékűt pedig a 3 értékű
helyére, attól függetlenül, hogy
van-e Lóvágóhíd (House Slaugh-
terhouse) azon a helyen. Így újra
alulra kerülhet egy Lóvágóhíd.

A Sütőazonnal visszakerül, amint
a Főzőházat elvette valaki. Máskü-
lönben előfordulhatna, hogy egy
játékos sosem kapna Főzőházat.

Az alapjátéktól eltérően a kiegészí-
tőkis fejlesztésein a szöveg háttér-
színe szürke.

A játékos mindig dönt, hogy sze-
mélyi vagy speciális akciót hajt-e
végre. A személyjelzők (Person
marker) csak személyi akciókhoz
használatosak.

A munka fázis a játéknak az a sza-
kasza, amikor a játékosok elhelye-
zik családtagjaikat.
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Amikor egy játékos elvesz egy speciális kártyát, maga elé teszi. A többi játékos
fizethet a közös tartalékba két ételt, hogy megkapjon egy speciális akciókártyát, ami
egy másik játékos előtt van. Ebben az esetben a speciális akciókártyát lefordítva te-
szik maguk elé. Mint minden speciális akciókártya esetén, a játékos legfeljebb egy
akciót hajthat végre arról a kártyáról.
A lefordított speciális akciókártyát már nem veheti el másik játékos abban a körben.
Minden kör végén a speciális akciókártyák visszakerülnek az eredeti helyükre felfe-
lé fordítva.

Figyelem! Csak akkor vehetsz el speciális akciókártyát,

ha legalább egy személyi akciód még hátravan.

A speciális akciók
There are seven Special Actions. They are distributed on the Special action cards
according to the number of players.

Tőzeg kivágása (Cut Peat)
Válassz egy mocsár lapkát a földeden, és tedd vissza a közös tartalékba.
Kapsz 3 fűtőanyagot.
Ezt az akciót nem használhatja olyan játékos, akinek nincs több mocsár
lapkája a földjén.

Vágás és égetés (Slash and Burn)
Válassz egy erdő lapkát a földeden, és cseréld ki egy szántóra. A szántót a
felégetett erdő helyére kell tenni.
A szabály szerint az új szántónak szomszédosnak kell lennie egy korábban
felszántott mezővel.
Emiatt előfordulhat, hogy egy játékos nem használhatja ezt az akciót.
Ezt az akciót nem használhatja olyan játékos, akinek nincs több erdő lapká-
ja a földjén.

Fák kidöntése (Fell Trees)
Tegyél vissza egy erdő lapkát a földedről a közös tartalékba. Kapsz 2 fát.
Ezt az akciót nem használhatja olyan játékos, akinek nincs több erdő lapká-
ja a földjén.

Lócsiszár (Horse Coper)
Kapsz 1 lovat. (2 és 5 játékos esetén fizetned kell 1 ételt.) Mint a többi ál-
latot, a lovakat is a földeden kell tartani. A lovak tartásának szabályai
ugyanazok, mint a többi állat esetén. A lovak csak a Lóvágóhíd (Horse
Slaughterhouse), a Főzőház (Cookhouse) vagy néhány kis fejlesztés segít-
ségével használhatók a család etetésére.
A játékosok azonnal átalakíthatják az épp megszerzett lovat étellé anélkül,
hogy elhelyeznék a földjükön.

Nincs meghatározva, hogy egy
játékosnál hány speciális
akciókártya lehet.

Ebben a példában a játékos nem vá-
laszthatja a Vágás és égetés (Slash and
burn) akciót, mivel nincs olyan erdeje,
ami szomszédos lenne egy szántójával.
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Állásbörze (Hiring Fair)
Kapsz 1 ételt. 3 játékos esetén 2 ételt kapsz.

Feketepiac (Black Market)
Ez az akció csak a 2-es és a 3-as nehézségi szinten szerepel. Fizess 1 fűtő-
anyagot és kijátszhatsz 1 kis fejlesztést. A kis fejlesztés árát ki kell fizet-
ned, és minden előfeltételnek teljesülnie kell.

Tiltott munka (Clandestine Work)
Fizess 1 ételt és 1 fűtőanyagot, hogy kijátszhass vagy megkapj 1 kis vagy
nagy fejlesztést. A fejlesztés árát ki kell fizetned, és minden előfeltételnek
teljesülnie kell.

Mire való a fűtőanyag?
A fűtőanyag a játékosok házának fűtését szolgálja.

Szobák fűtése
A betakarítás etetés fázisában a játékosoknak nemcsak etetniük kell a családjukat,
hanem a szobáikat is fűteni kell. A faház minden szobája után 1 fűtőanyagot kell fi-
zetniük.
Annak a játékosnak, akinek agyagháza van, összességében 1-gyel kevesebb fűtő-
anyagot kell fizetnie. Annak a játékosnak, akinek kőháza van, összességében 2-vel
kevesebb fűtőanyagot kell fizetnie.

1 fát bármikor 1 fűtőanyagra lehet cserélni.

Hasonlóan az alapjáték szabályához, ami szerint 1 gabonát vagy 1 zöldséget 1 ételre
lehet cserélni. A „bármikor” azt is jelenti, hogy a fát közvetlenül a pontozás előtt fűtő-
anyaggá lehet alakítani, hogy például a Tőzegégetőkemence (Peat-charcoal Kiln)
miatt pontot érjen.

Ágy kéregetés helyett (a fűtőanyagnál)
A játékosok minden egyes ki nem fizetett fűtőanyagért 1 „ágy” jelzőt kapnak. Az
„ágy” jelzőket a családtagokra kell tenni. Egy játékosnak sosem lehet több „ágy”
jelzője, mint ahány családtagja van.
Az „ágy” jelzővel ellátott családtag megbetegedett. Egyetlen akciót tud végrehajtani:
elmegy a Gyengélkedőbe (Infirmary). Ekkor a játékos leveheti az „ágy” jelzőt és
kap 1 ételt.

Akárhány személy állhat a

Gyengélkedő akciómezőn.

Egy családtag akkor is elmehet a Gyengélkedőre, ha nem beteg.
A játékosok dönthetnek úgy, hogy kevesebb szobát fűtenek, mint kellene.
Az utolsó betakarítás során minden egyes ki nem fizetett fűtőanyag miatt 1 ember
nem tud kikelni az ágyból a pontozásra. Ezek az emberek 1 pontot érnek 3 helyett.

PONTOZÁS
Használd az új pontozólapokat a játék végén. A pontozás hasonló az alapjátékéhoz,
de a játékosok 1 pontot kapnak minden egyes lóért (a lovak számára nincs felső
korlát). Az a játékos, akinek nincs lova, -1 pontot kap. Azok a családtagok, akiken
„ágy” jelző van, 1 pontot érnek 3 helyett.

Azok a területek az udvaron, ahol mocsár vagy erdő lapka van,

kihasználtnak számítanak.

Példa: Ferinek van egy 3 szobás fa-
háza és két családtagja. 3 fűtőanyagot
kell fizetnie, hogy fűtse az otthonát
(nem 2-t a családtagok után).

Példa: Jancsinak van 4 családtagja egy
kétszobás kőházba zsúfolva. 2-2 = 0 fű-
tőanyagot kell fizetnie, hogy fűtse az
otthonát.

A játékos önként vállalhatja, hogy
megbetegszik egy vagy több család-
tagja. Például megérheti egy játékos-
nak, hogy „ágy” jelzőt kapjon, ha van
egy olyan kis fejlesztése, ami a Gyen-
gélkedőmeglátogatásához kötődik.

A Mocsári póni (Bog Pony) és az Igásló
(Draughthorse) kártyák, csakúgy, mint
a Ló (Horse) kártya az alapjátékból
nem számítanak lónak a pontozásnál.
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AZ EGYÉNI JÁTÉK SZABÁLYAI
Az alapjáték egyéni verziójának a szabályai érvényesek egy kivételével: ha a csa-
ládi verziót játszod (1 -es és 2-es nehézségi szint), nem kell ételt tenni a Kezdőjá-
tékos mezőre. Emellett ennek a kiegészítőnek minden szabálya érvényes egy
kivételével: mind a 10 speciális akciókártya szerepel a játékban. A játék előkészí-
tése során keverd meg a speciális kártyákat, és lefordítva tedd a tábla mellé őket.

A körök kezdete
Fordíts fel egy speciális akciókártyát a pakliból, hacsak az előző még nem lett fel-
használva.
Ha még nem lett felhasználva, választhatsz, hogy felfordítva hagyod, vagy a pakli
alá teszed lefordítva, és felfordítasz egy újat (a kártyák hátoldalán látszik, hogy me-
lyik speciális akciókat lehet velük végrehajtani). Ha elfogynak a lefordított lapok, a
legutoljára használt kártya lesz a felfordított lap a játék végéig.

A kör
A játékos minden körben pontosan egy akciót használhat fel a felfordított lapról. Ez-
után a kártyát el kell dobni (a játékban nem lesz többet használva).
A játékos minden körben egyszer fizethet 2 ételt, hogy a kártya a játékban maradjon.
A speciális akciókártyát úgy kell kezelni, mintha nem lett volna használva, és felfordítva
a játékban marad.

A játék célja
A családi változatban a kis fejlesztés és mesterség kártyák nélkül (1-es nehézségi szint) a
cél 65 pont elérése.
A családi változatban a kis fejlesztés kártyákkal (2-es nehézségi szint) a cél 70 pont elérése.
A teljes játékban a mesterség kártyákkal együtt (3-as nehézségi szint) a cél 72 pont elérése.

A FELTÉTELEK A FEJLESZTÉS KÁRTYÁKON

A feltételeknek a kis fejlesztések bal felső sarkában teljesülniük kell a kijátszás pillanatában.
Amint a kártyát kijátsszuk, a feltételeknek már nem kell teljesülniük. Nincsen további hatá-
suk a kártyára.
Ebben a részben tisztázzuk a feltételeket. Téma szerint vannak csoportosítva: először azok
a feltételek jönnek, amelyeknek a fejlesztésekhez van közük, utánuk azok, amelyeknek az
udvar mezőihez és az állatok tartásához. Vannak még olyan feltételek, amelyeknek a kör
számához van közük, és olyanok, amelyek a játékos otthonával kapcsolatosak.

Fejlesztések
• „Have X Major improvements” (Legyen X nagy fejlesztésed) azt jelenti, hogy
„Legyen X nagy fejlesztés előtted kijátszva az asztalra.”
• „Have X Minor improvements” (Legyen X kis fejlesztésed) azt jelenti, hogy „Le-
gyen X kis fejlesztés előtted kijátszva az asztalra.”
A nagy fejlesztések itt nem számítanak
• A nagy fejlesztések felújítása egyaránt nagy és kis fejlesztésnek számít (lásd a kár-
tya színeit).
• „Have X Improvements” (Legyen X fejlesztésed) azt jelenti, hogy „Legyen X fej-
lesztés előtted kijátszva az asztalra.” – nem számít, hogy nagy vagy kis fejleszté-
sek.
• A vándorkártyák nem számítanak a „have on the table” (legyen az asztalon) fel-
tételbe. Az a játékos, aki már kijátszott vándorkártyát (de mást nem), tel-
jesíti a „have no Improvement yet” (nincs még fejlesztésed) feltételt.
• A „Have at most 1 Improvement” (Legfeljebb 1 fejlesztésed legyen)
azt jelenti, hogy „Legfeljebb 1 fejlesztés legyen előtted kijátszva az
asztalra”, és a vándorkártyák itt nem számítanak.

Az egyéni játékban a játékos
az alapjáték szabályai sze-
rint étel nélkül kezd. 2 fa ke-
rül a körök elején a 3 fa
mezőre. A felnőtt családta-
gok 3 ételt esznek az etetés
során (az újszülöttek 1 ételt
esznek).

Mivel a játékos dönthet úgy, hogy
a fel nem használt speciális ak-
ciókártyákat a pakli aljára teszi,
befolyásolhatja, hogy melyik spe-
ciális akciókártya lesz az utolsó.
Az utolsó akciókártyát legfeljebb
5 alkalommal lehet felhasználni a
játék végén (10-14. körökben),
így ez egy fontos szabály.

A kép körüli keret színe és a jelek
a két szélen jelzik, hogy a Temp-
lom (Church) egy nagy fejlesztés
is.

A vándorkártyák azok a la-
pok, amiket a játékos bal ol-
dali szomszédja kap meg,
miután ki lettek játszva.
Barna nyilakkal vannak je-
lölve.
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Mezők
• Azokamezők, amelyekegymásikkal vannakfedve, nemszámítanaka feltételekbe.
• „Still have Forest tiles” (Vanmég erdő lapkád) azt jelenti, hogy „Vanmég legalább 1 erdő lap-
kád.”
• „HaveXForest tiles” (LegyenXerdő lapkád) azt jelenti, hogy „Legyen legalábbX erdő lap-
kád.”
• „Havemax. XForest tiles” (LegfeljebbX erdő lapkád legyen) azt jelenti, hogy a játékosnaknem
lehetX-nél több látható erdő lapkája az udvarán (a takarásban levő lapkáknemszámítanak).

Állattartás
• „Have 1 Horse” (Legyen 1 lovad) nem azt jelenti, hogy „Pontosan 1 lovad legyen”,
hanem hogy „Legyen legalább 1 lovad”. Ez minden más állatfajra igaz. A „Have
exactly 1 animal” (Legyen pontosan 1 állatod) és „Have 1 animal” (Legyen 1 álla-
tod) feltételekbe beleszámít az az állat, amit a játékos egy másik játékos Éjszakai le-
geltetés (Night pasture) kártyáján tart.
• „Have 1 Animal” (Legyen egy állatod) és a „Have 1 Horse” (Legyen egy lovad)
feltételekbe nem számítanak a lovas fejlesztés kártyák, mint például a Lápi póni
(Bog Pony) és az Igásló (Draughthorse).
• „Have 1 Pasture with a Stable” (Legyen bekerített istállód) azt jelenti, hogy „Le-
gyen legalább 1 bekerített istállód.”

A kör száma
• „not after Round X” (nem az X. kör után) azt jelenti, hogy a kártyát nem lehet ki-
játszani az X. kör után. Az X. körben még ki lehet játszani.
• „not before Round X” (nem az X. kör előtt) azt jelenti, hogy a kártyát nem lehet ki-
játszani az X. kör előtt. Az X. körben már ki lehet játszani.
• Az a mondat, hogy „This card cannot be played in a Round that is followed by a
Harvest” (Ezt a kártyát nem lehet olyan körben kijátszani,
ami után betakarítás jön) túl hosszú ahhoz, hogy elférjen a
sarokban. Éppen ezért a kártya szövegében van.

Az otthonod
• „Have 3 Rooms” (Legyen 3 szobád) azt jelenti, hogy a játé-
kosnak rendelkeznie kell legalább 3 fa-, agyag- vagy kőszobá-
val (A Tőzegkunyhó (Peat Hut) nem számít szobának).
• „Have renovated to a Clay Hut” (Felújítottad a faházad) azt
jelenti, hogy a játékos családtagjai agyagházban vagy kőház-
ban élnek.
• „Have renovated to a Stone House” (Kőházzá újítottad a házad) azt jelenti, hogy a
játékos családtagjai kőházban élnek.
• „Still live in a Wooden Hut” (Még faházban laksz) azt jelenti, hogy még nem újí-
tottad fel a házad.

VARIÁNSOK
1. variáns: Speciális szabályok a fűtőanyaghoz
A Tűzhely (Fireplace), Sütő (Cooking Hearth), Ló vágóhíd (Horse Slaughterhouse) és Főző-
ház (Cookhouse) főző fejlesztések (lásd a kártyák bal alsó sarkában a főzés szimbólumot). Az
a játékos, aki vásárol egy főző fejlesztést, tesz a kártyára egy „még nem használt” jelzőt. A játé-
kos nem használhatja a főző fejlesztést addig, amíg le nem vette a jelzőt egy fűtőanyag befize-
tésével (ezt bármikor megteheti).
• Az a játékos, aki egy már bejáratott főző fejlesztést újít fel, bejáratott főző fejlesztést kap.
• Az a játékos, aki egy „még nem használt” jelzős főző fejlesztést újít fel, egy még nem
használt főző fejlesztést kap.

2. variáns: A 3. nehézségi szint
A 3. nehézségi szinten úgy kell játszani a kiegészítőt, mint az alapjáték teljes változatát. A
játék elején minden játékos kap 7 mesterség kártyát az alapjátékból, 3 kis fejlesztést az alap-
játékból és 4 kis fejlesztést a kiegészítőből.

Azt ajánljuk, hogy a Szerető
(Lover) mesterséget ne
játsszátok ki a 3. kör előtt.
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TIPPEK A GYORSABB JÁTÉKHOZ
A kiegészítőben fontos, hogy a játékosok ne vegyék fel a családtagjukat addig, amíg
úgy nem döntöttek, hogy egy akciómezőre teszik.
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