
Agricola Gamer’s Deck fordítás 

Mesterségek 

Alternative Designer 

Amikor istállót vagy kerítést építesz, helyettesíthetsz fát ugyanannyi agyaggal vagy kővel. Ha 
szobát építesz, helyettesíthetsz fát ugyanannyi agyaggal vagy kővel, legfeljebb 2 agyagot és 2 
követ használva. 

Animal Farmer  

A játék végén 1 bónusz pontot kapsz minden olyan karámodért, amiben nem lehet több állatot 
tartani. Ha minden karámodra teljesül a feltétel, kapsz plusz 1 bónusz pontot. (Legalább 1 
karámod kell legyen, hogy megkapd a bónusz pontot. 

Animal Holder (Állattartó)  

Ha még 1/3/6/9 kör van hátra, azonnal kapsz 1/2/3/4 fát. A játék végén az(ok) a játékos(ok), 
aki(k)nek a legtöbb állata van, kap(nak) 3 bónusz pontot. 

Apprentice (Tanítvány) 

Minden betakarítás elején kapsz 1 ételt minden olyan nagy fejlesztésért, ami a birtokodban 
van, és legalább 2 pontot ér, beleszámítva a bónusz pontokat. (Ha a nagy fejlesztést kis 
fejlesztésként vásároltad, akkor is számít ennél a lapnál.) 

Architect (Építész) 

Amikor bővíted a házadat, kapsz 2 ételt minden új szobáért. Amikor istállót építesz, kapsz 1 
ételt minden istállóért. 

Artisan (kézműves) 

Betakarításonként maximum egyszer, mikor egy fejlesztést használsz építőanyag ételre 
váltására, kapsz plusz 2 ételt. 

Astronomer (Csillagász) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, kapsz 2 ételt. Amikor 3/4/5 családtagod (vagy vendéged) 3/4/5 
szomszédos mezőt használ (egy vízszintes vagy függőleges vonalat alkotva), kapsz 1/3/5 
bónusz pontot. Az akciómezőknek ugyanakkorának kell lenniük. 

 

 

 



Auctioneer (Kikiáltó)  

Helyezz 2 nádat, 3 fát, 3 agyagot, 3 agyagot és 2 követ a 7, 9, 11 és 13 körkártyákra. Az adott 
kör elején minden játékos párhuzamosan étellel licitál a nyersanyagokért (a játékosok a 
kezükbe veszik az ételt, majd egyszerre megmutatják, mennyit tettek bele). A legnagyobb 
licitet tevő megkapja a nyersanyagokat, Te pedig az ételt. Ha Te nyertél, tedd az ételt a 
bankba. Döntetlen esetén a játékosok sorrendje számít. 

Baker’s Daughter (A Pék lánya) 

Ha egy másik játékos kijátssza a Pék-et (Baker) vagy a Pékmestert (Master Baker), azonnal 
kijátszhatod ezt a lapot ingyen. Az 1 Gabona, a Vetés és/vagy Kenyérsütés mezőket akkor is 
használhatod, ha egy másik játékos már helyezett rá családtagot. A lap kijátszásakor 
végrehajthatsz egy Kenyérsütés akciót. 

Bard (Bárd)  

Amikor egy másik játékos a Kiselőadás akciót használja egy akciómezőn, kapsz 1 ételt és 1 
fát a bankból. 

Businesswoman (Üzletasszony) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, azonnal kijátszhatsz legfeljebb két fejlesztést (kicsit és nagyot 
tetszőleges kombinációban), kifizetve a költségüket. 

Clay Starter 

Ha 2 szobád van a faházadban, mikor kijátszod ezt a lapot, fizess egy ételt, hogy ingyen 
agyagházzá újítsd fel. 

Carrot Cake Baker (Répatorta Sütő) 

Amikor zöldséget váltasz ételre, végrehajthatsz egy Kenyérsütés akciót. A Répatorta Sütő 
bármikor átválthat 1 zöldséget 2 ételre. 

Carrot Farmer (Répatermesztő) 

Helyezz 3 zöldséget a bankból erre a lapra. Amikor az 1 mező felszántása akciót használod, 
fizethetsz 1 ételt, hogy megvedd az egyik zöldséget. 

Early Riser 

Amikor kijátszod ezt a lapot, azonnal kapsz egy bárányt. Számodra a betakarítás szaporodás 
fázisa megelőzi az aratás és etetés fázisokat. Az újszülött állatokat azonnal megsütheted, ha 
nincs számukra helyed. 

 



Family Counselor (Családtanácsadó) 

Amikor a Munka fázis végén a felnőtt családtagjaid ugyanazon a kártyatartó mezőn (a karton 
lapon) állnak, kapsz 1 ételt / 1 gabonát / 1 zöldséget, ha 2/3/4+ felnőtt állt ugyanott. 

Fence Helper (Kerítés építő) 

Amikor egy másik játékos Kerítés építés akciót választ, fizethetsz egy ételt annak a 
játékosnak, hogy Te is építhess kerítést. (A kerítés árát ki kell fizetned.) 

Fish Seller (Halárus) 

Ha a Halászat akciót választod, használhatod az ott szerzett ételt arra, hogy legfeljebb 2 árut 
vegyél (lehetnek ugyanolyanok, vagy különbözők is). Az építőanyagok 1 ételbe kerülnek. A 
gabona, a bárány és a vaddisznó 2 ételbe kerülnek. A zöldség és a szarvasmarha 3 ételbe 
kerülnek. 

Fisherman’s Apprentice (A Halász tanítványa) 

Amikor egy másik játékos használja a Halászat mezőt, fizethetsz 1 ételt annak a játékosnak, 
hogy kijátszhass egy mesterség kártyát. 

Food Critic (Ételkritikus)  

Mikor a következő alkalommal a Halászat akciót használod, helyezz egy fát a bankból erre a 
lapra. Amikor állatot, zöldséget, gabonát vagy építőanyagot váltasz ételre, elhelyezheted azt 
az árut erre a lapra. A játék végén 1/2/4/6 bónusz pontot kapsz 4/5/6/7+ különböző áruért, ami 
ezen a lapon van. 

Freeloader 

Minden körben az első családtagod használhat egy már foglalt mezőt. Az első családtagod 
sosem kerülhet a Kezdőjátékos mezőre (akkor sem, ha szabad a mező). 

Glass Blower (Üvegfúvó) 

Ha van kemencéd, az üvegfúvó át tud váltani 1/2 agyagot 3/5 ételre betakarításkor. 

Glutton (Nagyevő) 

Az utolsó betakarítás etetés fázisában, miután megetetted a családod, fizethetsz 3 ételt, hogy 
kapj 1 bónusz pontot. Legfeljebb 6x fizethetsz így bónusz pontért. 

Grafter  

Ha legalább két búzával rendelkezel a betakarítás etetés fázisában, akkor kapsz még egy 
búzát. Ha legalább két zöldséged van, kapsz egy zöldséget. (A földeken lévő búza és zöldség 
nem számít.) 



Grain Farmer (Búzatermesztő) 

Ha legalább 1/4/7/10 elültetett búzád van az aratás fázis elején, kapsz 1/2/3/4 ételt. 

Grain Lover (Gabonaimádó) 

Ha még legalább 7 egész kör van hátra, felszánthatsz 1 mezőt, amire azonnal vethetsz 1 
gabonát a tartalékodból. A játék végén azok a játékosok, akik a legtöbb gabonával 
rendelkeznek, kapnak 2 bónusz pontot. 

Grump  

Ha még 1/3/6/9 kör van hátra, azonnal kapsz 1/2/3/4 fát. A játék végén az(ok) a játékos(ok), 
aki(k)nek a legkevesebb családtagja van, kap(nak) 2 bónusz pontot. 

Harbor Master (Kiköt őmester) 

Amikor a Halászat akciót választod, kapsz 1 nádat. Amikor egy másik játékos használja a 
Halászat mezőt, kapsz 1 nádat és 1 ételt. 

Headmaster (Iskolaigazgató) 

Amikor egy másik játékos mesterséget játszik ki, helyezz a bankból egy ételt erre a lapra. 
Amikor mesterséget játszol ki, az ételbeli költségét kifizetheted az ezen a lapon lévő étellel. A 
4/5 fős játék végén 1 bónusz pontot kapsz minden 3/4 étel után, ami ezen a lapon van. 

Helper (segéd) 

Használhatod bármelyik Felújítás, Szoba építése és Nagy fejlesztés mezőket, akkor is, ha más 
már helyezett rá családtagot. 

Hermit (Remete) 

A játék végén 6 bónusz pontot kapsz, ha ez az egyetlen mesterség, amit kijátszottál. 

Hobbyist 

Amikor egy másik játékos mesterséget játszik ki, fizethetsz egy ételt, hogy kis fejlesztést 
játszhass ki, vagy két ételt, hogy egy nagy fejlesztést építs. (A fejlesztések költségét ki kell 
fizetned.) 

Hoe Maker (Kapakészítő) 

Amikor legalább 1 kerítést építesz, fizethetsz 1 ételt, hogy felszánts 1 mezőt. 

Inventor (Feltaláló) 

Minden fejlesztés, amin költségként legalább négy nyersanyag áll, egy általad választott 
nyersanyaggal kevesebbe kerül. 



Job Seeker (Álláskereső) 

A játék során egyszer ez a lap nem számít mesterségnek. Amikor egy kör elején kevesebb 
mesterséged van, mint két másik játékosnak, fizethetsz egy ételt, hogy kijátssz egy 
mesterséget. (Az így kijátszott mesterségek nem kerülhetnek vissza a játékos kezébe.) 

Late Bloomer (Későn érő) 

Ha kevesebb családtagod van, mint az összes többi játékosnak, és van szabad szoba a 
házadban, azonnal végrehajthatsz egy Családbővítés akciót. Helyezd az új családtagot egy 
üres szobába. Ez a családtag nem számít újszülöttnek, és már abban a körben akciót hajthat 
végre. 

Late Sleeper (Hétalvó) 

Minden kör elején jelentsd be, hogy sokáig alszol-e. Ha sokáig alszol, azután helyezed el a 
családtagjaid, hogy mindenki más megtette, de ekkor elhelyezhetsz egy vendég jelzőt is. (Ha 
nem alszol sokáig, a megszokott módon helyezed el az embereid.) 

Master Baker’s Apprentice (A Pékmester tanítványa) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, jelölj meg egy akciómezőt egy nyíl jelölővel. Ez a mező 
mostantól rendelkezik az „és/vagy Kenyérsütés” felirattal. Ha egy másik játékos kenyeret süt 
ezen a mezőn, kapsz egy ételt a bankból. Amikor kijátszod ezt a lapot, végrehajthatsz egy 
Kenyérsütés akciót. 

Mathematician (Matematikus) 

A 6. körtől kezdve, ha vannak Fa mezők ugyanannyi fával feltöltés után, vehetsz 1 fát az 
egyik ilyen mezőről. Ugyanez érvényes az Agyag mezőkre. 5 fős játékban érvényes a Kő 
mezőkre is. Egy körben legfeljebb 1 nyersanyagot vehetsz így. 

Miner (Bányász) 

Amikor a Napszámos akciót használod, megkapod az összes követ az egyik 1 kő 
akciómezőről a hazatérés fázisban. 

Mooch (Csavargó) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, válassz egy másik játékost. A következő betakarításig átválhatod 
az állataidat, a zöldségedet, a gabonádat és az építőanyagodat étellé, mintha a választott 
játékos fejlesztéseit is birtokolnád. (A választott játékos ugyanúgy használhatja a 
fejlesztéseit.) 

 

 



Oldest Occupation (A legősibb mesterség) 

Az 5. körtől kezdve, amikor egy játékos a Napszámos akciót választja, fizethet Neked 2 ételt, 
hogy végrehajtson egy Családbővítés akciót. (Muszáj, hogy legyen szabad szoba a házukban. 
Ha Te használod a Napszámost, ingyen bővítheted a családod.) 

Opportunist (Megalkuvó) 

Amikor az utolsó akciód arra használod egy körben, hogy egy vagy több fajta építőanyagot 
szerezz, amilyen fajtát még nem szerzett senki ebben a munka fázisban, kapsz plusz 1 
nyersanyagot azokból a fajtákból. 

Pearl Seeker (Gyöngyhalász) 

Amikor a Halászat akciót választod, kapsz 1 követ. Az erről a mezőről kapott ételt 
használhatod arra, hogy követ vásárolj. Minden kő 2 ételbe kerül. 

Pilgrim (Zarándok)  

Kapsz 2 ételt, mielőtt kifizeted ennek a lapnak a kijátszási költségét. A kör elején, ha nincs 
építőanyagod, vehetsz 1 építőanyagot a bankból, ha nincs ételed, vehetsz 1 ételt a bankból. 
(Bármikor áttehetsz nyersanyagot a saját tartalékodból a bankba.) 

Pond Watchman (Halőr)  

A Munka fázis végén, miután minden játékos felhasználta az akcióit, fizethetsz 1 ételt, hogy 
az egyik családtagod, aki a Halászat akciót használta áthelyezd egy szabad, felhalmozódó Fa 
akciómezőre, hogy végrehajtsd azt az akciót. 

Resource Collector (Nyersanyaggyűjt ő) 

Helyezz el 1 fát, 1 agyagot, 1 nádat és 1 követ a következő négy körkártyára tetszőleges 
sorrendben. Az adott kör elején megkapod ezeket. 

Ringmaster 

Amikor használod a Kiselőadás akciót, kijátszhatsz egy kis fejlesztést, vagy fizethetsz 1 
gabonát, hogy építhess egy nagy fejlesztést. (A költséget ki kell fizetned.) 

Seed Master 

Bármikor fizethetsz egy ételt, hogy 1 búzát a tartalékodból 1 zöldségre válts. Bármikor 
átválthatsz 1 zöldséget a tartalékodból 1 búzára. 

Singer (Énekes) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, kapsz 2 (azonos vagy különböző) tetszőleges építőanyagot. 

 



Stone Deliveryman (Kőszállító) 

Helyezz 1 követ a 8, 10, 12 és 14 körkártyákra. Az adott kör elején megkapod ezeket. 

Stone Trader (Kőkereskedő) 

Amikor egy akciót kőszerzésre használsz, rögtön utána fizethetsz 1 ételt, hogy kijátssz egy 
olyan fejlesztést, amin költségként kő szerepel. (A költséget ki kell fizetned.) 

Stonepiler 

Amikor kerítést vagy istállót építesz, egy részét, vagy az egészet fizetheted kővel. Ekkor 
minden kő 2 fát ér. 

Tax Collector (Adószedő) 

Amikor egy másik játékos építőanyagot fizet, hogy megépítsen egy nagy fejlesztést, kapsz 
egy általad választott nyersanyagot a befizetettek közül. Fizethetsz 1 ételt, hogy választhass 
még egy nyersanyagot. 

Truffle Digger  

Amikor egy családtagod akcióját arra használod, hogy fát szerezz egy felhalmozódó mezőről, 
és 1/2/3 vaddisznód van, kapsz 1/2/3 ételt. 

Understudy 

Amikor egy akciómezőt pontosan egy családtagod használ, használhatod azt a mezőt egy 
második családtagoddal is. (Az újszülöttek is családtagnak számítanak.) 

Vegetarian (Vegetáriánus) 

Minden gabonáért és zöldségért, amit étellé alakítasz (bármilyen módon), plusz 1 ételt kapsz. 
A játék fennmaradó részében nem alakíthatsz állatot étellé. 

Village Farmer (Vidéki Farmer)  

Ha még 1/3/6/9 kör van hátra, azonnal kapsz 1/2/3/4 fát. A játék végén az(ok) a játékos(ok), 
aki(k)nek a legtöbb felszántott mezője van, kap(nak) 3 bónusz pontot. 

Wheedler 

Ha ételt kapsz egy akció mező hatásaként, plusz egy ételt kapsz. Ez a hatás nem érvényes a 
mesterségek vagy fejlesztések által szerzett ételre. 

Wintercrafter  

Az aratás és etetés fázisok közt kijátszhatsz egy kis fejlesztést, vagy fizethetsz két ételt, hogy 
megépíts egy nagy fejlesztést. (A fejlesztések költségeit ki kell fizetned.) 



Kis fejlesztések 

Almanac (Évkönyv) 

Amikor kijátszod ezt a kártyát, hajtsd végre az aratás és a szaporodás fázist a farmodon. 

Animal Farm (Állatfarm)  

Egy körben egyszer visszateheted egy állatodat a bankba egy vendég jelzőért, amit feltehetsz 
a táblára, mint egy családtagot. 

Baking Field (Kenyérsütő mező) 

Amikor vetsz, elültethetsz egy gabonát ezen a kártyán, mint egy felszántott mezőn. Aratáskor 
azonnal meg kell sütnöd az ezen a kártyán aratott gabonádat. (Ez a lap nem számít mezőnek a 
pontozásnál.) 

Bartering Hut (Kereskedő kunyhó) 

Amikor kijátszod ezt a lapot vegyél 2 állatot (azonosat vagy eltérőt) a bankból. Fizess 2 
építőanyagot minden bárányért, 3 építőanyagot minden vaddisznóért, és 4 építőanyagot 
minden marháért. 

Beehive Oven (Kaptár kemence) 

Amikor a Kenyérsütés akciót használod, használhatod a Kaptár kemencét, hogy 1 gabonát 4 
ételre válts. Amikor 1 vagy több gabonát megsütsz a Kaptár kemence használata nélkül, kapsz 
plusz 1 ételt. Amikor kijátszod ezt a lapot, végrehajthatsz egy Kenyérsütés akciót. 

Birthstone 

Amikor bővíted a családod, fizethetsz 1 követ 1 bónusz pontért. Amikor kijátszod ezt a lapot, 
azonnal megteheted ezt azokért a családtagokért, akiket ebben a körben kaptál. 

Bountiful Harvest (Bőséges termés) 

Ha legalább 2 gabonát/zöldséget learatsz, és legalább 1 állatod szaporodik betakarításkor, 
helyezz 1 ételt a bankból erre a kártyára. Ezt az ételt bármikor felhasználhatod. A játék végén 
1 bónusz pontot kapsz minden egyes ételért ezen a lapon. 

 

 

 

 



Chronicle (Krónika)  

Helyezz 1 ételt a nagy fejlesztésekre. Amikor valaki megépít egy nagy fejlesztést, megkapod 
az ételt. 

Clear Cutting (Tiszta irtás) 

Amikor 1 vagy több mezőt felszántasz, kapsz 1 fát minden most felszántott mezőért. 

Corral (Karám)  

Minden olyan kihasználatlan mezőn, ami függőlegesen vagy vízszintesen szomszédos a 
házaddal, tarthatsz legfeljebb két, ugyanolyan fajta állatot. A különböző karámok különböző 
típusú állatokat tartalmazhatnak. A játék végén kapsz 1 bónusz pontot minden olyan karámért, 
ami legalább 1 állatot tartalmaz. 

Cow Bell (Tehéncsengő) 

Minden felhasználatlan mezőn tarthatsz legfeljebb két marhát. Legfeljebb 4 marhát tarthatsz 
így. (A mezők továbbra is felhasználatlannak minősülnek.) 

Dunghill (Trágyadomb) 

Ha az aratás fázis kezdetén 2/3 féle állatod van, tehetsz plusz 1 gabonát/zöldséget egy bevetett 
földedre (vagy bevetett lapodra). (Állatkártyák, mint például a Házi kecske, nem számítanak, 
de a kártyákon tartott állatok igen.) 

Errant Oven (Bolyongó kemence) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, végrehajthatsz egy Kenyérsütés akciót. 

Extra Effort (Plusz erőfeszítés) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, azonnal építs egy nagy fejlesztést. (A költséget ki kell fizetned.) 

Farmer’s Market (Termel ők piaca) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, kapsz 2 zöldséget. 

Fish Farm (Halfarm) 

Amikor egy másik játékos a Halászat akciót használja, vehetsz 1 gabonát vagy zöldséget 
minden bevetett meződről, és elteheted a tartalékodba. (Ez érvényes a mezőlapokra is.) Ez 
nem számít aratásnak. 

 

 



Gardening Tools (Kertész szerszámok) 

Amikor egy másik játékos vet, fizethetsz 1 ételt a bankba, hogy végrehajts egy Vetés akciót. 

Gimlet (Kézifúró)  

1-el kevesebb fát/agyagot/követ kell fizetned a fa/agyag/kőszobáért. Minden körben, amikor 
istállót építesz, 1-el kevesebb fát kell fizetned legfeljebb 2 istállóért. 

Grain Market (Gabonapiac) 

Amikor legalább 1 gabonát aratsz, elcserélhetsz 1 gabonát a tartalékodból 1 zöldségre. 

Hammer (Kalapács) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, hajtsd végre azonnal a Kerítésépítés akciót. Fizess 1 fát minden 
olyan játékosnak, akinek van legalább 1 kerítése. 

Harvest Feast (Aratóünnep) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, minden játékos tetszőleges mennyiségű gabonát/zöldséget tehet 
át a földjéről a tartalékába. 

Hayloft (Szénapadlás) 

A játék végén 1/2 bónusz pontot kapsz 3/4 istállóért. 

Hired Helpers (Bérmunkások) 

Minden körben elhelyezhetsz egy vendégmunkás jelzőt, mintha családtag lenne. Ha ezt 
teszed, a következő körben 1-el kevesebb embert tehetsz fel. Nem használhatod ezt a lapot 
egymás utáni körökben, sem a 14. körben. 

Holiday Present (Szülinapi ajándék) 

Amikor kijátszod ezt a kártyát, azonnal eldobhatsz egy Kolduskártyát, vagy vehetsz egy 
általad választott állatot a bankból. 

Horse Barn (Lóistálló) 

Amikor vetsz, minden olyan bevetett mező, ami függőlegesen vagy vízszintesen szomszédos 
pontosan egy istállóval, plusz 1 gabonát/zöldséget kap. Minden olyan mező, ami legalább 2 
istállóval szomszédos, plusz 2 gabonát/zöldséget kap. (A bekerített istállók is számítanak.) 

Irrigation Canal (Öntöz őcsatorna) 

Amikor felszántasz egy mezőt, ami függőlegesen vagy vízszintesen szomszédos egy már 
bevetett mezővel, vehetsz egy gabonát/zöldséget arról a mezőről, és elvetheted az újonnan 
felszántott mezőn. 1-el kevesebb gabonát/zöldséget helyezz az újonnan bevetett földre. 



Itinerant Laborers (Kóborló munkások)  

Amikor kijátszod ezt a lapot, hajts végre egy Vetés akciót. 

Magic Beans (Varázsbab) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, kapsz 2 zöldséget. 

Meat Pie (Húsos pite) 

Amikor 1 vagy több gabonát megsütsz, fizethetsz plusz 1 gabonát és állatot 3 bónusz pontért. 
Amikor kijátszod ezt a lapot, végrehajthatsz egy Kenyérsütés akciót. 

Migrant Workers (Bevándorló munkások) 

Amikor a Napszámos akciót használod, fizethetsz 1 ételt hogy felszánts 1 mezőt. 

Paddocks (Korlát) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, ingyen építhetsz legfeljebb 4 kerítést egy már meglévő karámba. 

Pelt Roof (Szőrme tető) 

Minden vaddisznóért, marháért és 2 bárányért amit étellé alakítasz, tehetsz egy nádat erre a 
lapra a bankból. Ezt a nádat használhatod a házad bővítésekor vagy felújításakor. 

Pine Forest (Fenyőerdő) 

Minden kör elején elhelyezhetsz egy fát erre a lapra, ha nincs fa a tartalékodban. Amikor 5 fa 
van ezen a lapon, átkerülnek a tartalékodba. (Nem tehetsz vissza a bankba fát a tartalékodból 
ok nélkül.) 

Plentiful Fields (Bőséges mezők) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, kapsz 1 ételt minden egyes bevetett meződért. 

Potato Scoop (Krumpligombóc) 

Amikor a Vegyél 1 zöldséget akciót használod, kapsz plusz 1 zöldséget. 

Potter’s Wheel (Fazekaskerék) 

Amikor 1 agyagot étellé alakítasz a Fazekasműhely (Pottery) vagy a Fazekas (Potter) 
segítségével, kapsz plusz 1 ételt. A Fazekasműhely mostantól kis fejlesztés számodra. 

Private Market (Magánpiac) 

Egy körben egyszer cserélhetsz 2 ételt egy általad választott építőanyagra. 

 



Private School (Magániskola) 

Ez a lap egy plusz akciómező minden játékos számára. Minden játékos, aki a Magániskolát 
használja köteles fizetni Neked egy ételt, hogy kijátszhasson egy mesterséget. Az egyéb plusz 
költségeket minden játékos köteles kifizetni. 

Pulley (Csiga) 

Amikor a Napszámos akciót használod, rögtön utána építhetsz egy szobát. (A költséget ki kell 
fizetned.) 

Pumpkin Pie (Tökpite) 

Amikor 1 vagy több gabonát sütsz meg, fizethetsz 1 gabonát és 1 zöldséget 3 bónusz pontért. 
Amikor kijátszod ezt a lapot, végrehajthatsz egy Kenyérsütés akciót. 

Reed Beds (Nádágyások) 

Amikor az 1 mező felszántása akciót használod, kapsz 1 nádat. 

Reed Sale (Nádeladás) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, kapsz 3 ételt. 

Remodeling (Átépítés) 

Amikor kijátszod ezt a lapot, vedd le az egyik istállódat az udvarodról, és bővítsd ki a faházad 
egy szobával. (Maga a szoba nem kerül semmibe.) 

Sausage Grinder (Hurkatöltő) 

Amikor állatot váltasz ételre minden állatért plusz 1 ételt kapsz. 

Scythe (Kasza) 

Vethetsz olyan mezőre, amin már van elvetett gabona/zöldség. Az új gabonát/zöldséget 
helyezd az eddigi kupac tetejére. Nem vethetsz eltérő típust ugyanarra a mezőre. 

Seasonal Plants (Idénynövény) 

Amikor a Vetés akciót használod egy páros számú körben, adj plusz 1 gabonát/zöldséget az 
épp bevetett mezőre. 

Seed Spreader (Magszóró) 

Amikor az 1 mező felszántása akciót használod, rögtön utána elvethetsz 1 gabonát vagy 1 
zöldséget. 

 



Shared Wall (Közös fal) 

A házad természetes falat képez a karámoknak. A házadat nem bővítheted az így létrejövő 
karámokba. Megépítheted mind a 15 kerítésed. 

Sheep Market (Báránypiac) 

Minden betakarítás elején 1 gabonát vagy zöldséget 1 bárányra cserélhetsz. Ehelyett 
cserélhetsz 1 bárányt 1 gabonára vagy zöldségre. 

Sheepdog (Pásztorkutya) 

A felhasználatlan mezőiden tarthatsz legfeljebb 2 bárányt. (Továbbra is felhasználatlan 
mezőnek számítanak.) Csak bárányt tarthatsz a házadban. A pásztorkutyát is meg kell etetni 1 
étellel az etetési fázisban (ha nincs elég ételed, koldulnod kell). 

Sheepskin Rug (Báránybőr szőnyeg) 

A játék végén, ha van Tűzhelyed (Fireplace), kapsz két bónusz pontot. 

Shovel (Ásó) 

Amikor a Napszámos akciót használod, utána végrehajthatsz egy Vetés akciót. 

Sickle (Sarló) 

A játék végén kapsz 3 bónusz pontot, ha van legalább 5 felszántott meződ, 8 gabonád és 4 
zöldséged (az elvetett gabona és zöldség is számít). 

Stone Crane (Kődaru) 

Amikor egy másik játékos szobát épít vagy felújít, Te is végrehajthatod ezt az akciót. A 
költség 1 általad választott építőanyaggal kevesebb. 

Stone Kitchen (Kőkonyha) 

Bármikor átalakíthatod a zöldséget és az állatokat a táblázat szerint. Kenyérsütéskor 1 gabonát 
3 ételre válthatsz. 

Stonecutter’s Hall (Kővágó háza) 

Minden betakarításkor használhatod a Kővágó házát, hogy legfeljebb 1 követ 3 étellé alakíts. 
A játék végén 1/2/3 bónusz pontot kapsz 2/4/5 kőért. 

 

 

 



Tree House 

Ha már nem faházban élsz, az egyik szobádban plusz egy ember lakhat. 

Winter Garden (Téli kert)  

Az egyik szobádba vethetsz, mintha mező lenne. Amikor állatot tartasz a házadban (a Házi 
kecske (House Goat) is számít), minden, a szobában elvetett gabonát/zöldséget tedd át a 
tartalékodba. A megszokott módszerrel arathatsz a szobádban a 6, 8, 10 és 12 kör végén. 

Wooden Bridge (Fahíd) 

Amikor az 1 nád akciót használod, kapsz 1 ételt. Amikor a Napszámos akciót használod, 
kapsz egy nádat. 


