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01 
The Lady of the 

Sea, Pt. 1 

A tisztás közepén megláttál egy tavat, a tó úrnője adott neked egy kardot, erre 

úgy döntöttél visszamész az ekéidhez.  
Azonnal felszánthatsz 3 mezőt. 

02 
Meeting a Unicorn, 

Pt. 1 

Találkoztál egy unikornissal, mely egy kívánságodat teljesítheti, te egyedül 

arra tudtál gondolni, hogy jó lesz az állományodba. 
A játék végéig a betakarítási fázisokban a szaporításnál és a játék végén a 

pontok számításánál az unikornis egy szabadon választott állat helyett 

behelyettesíthető. 

03 
Meeting a Unicorn, 

Pt. 2 

Emlékszel még a régi legendára az unikornis szarvának misztikus erejéről. 

Úgy döntesz utána jársz a dolognak. Azonban egy unikornist megölni rossz 

szerencsét jelent.  
Azonnal jár neked egy családbővítés szoba nélkül akció. A kártya nálad marad 

a játék végén -3 pontot ér. 

04 Feral child 

Az erdő dzsungellé válik és te egy vad gyermeket találsz, egy fekete párduc és 

egy éneklő medve társaságában. 
Kapsz egy vendég jelzőt, melyet a következő betakarításig használhatsz. Az 

etetéskor úgy kell eljárni mintha eggyel több családtagot etetnél, az etetés után 

vissza kell keverni a pakliba a kártyát.   

05 The Hermit 
„Adok fát a bárányaidért.” 
Oda kell adnod az összes juhodat a remetének, ő ezekért az átadott bárányok 

számának megfelelő fát ad neked. 

06 
The Lady of the 

Sea, Pt. 2 

A tisztás közepén megláttál egy tavat, a tó úrnője adott neked egy kardot és a 

tisztás királyává tett téged. 

Megkapod a kezdőjátékos jelzőt és mindaddig te leszel a kezdőjátékos, amíg 

valaki mást nem jelöl a tó úrnője erre a tisztségre. A kezdőjátékos akciómezővel 

ezután csak kis fejlesztést lehet végrehajtani. A kártyát vissza kell keverni a 

pakliba. 

07 The Boar King 

A dzsungel királya hazáig követett téged. 

Ha van vaddisznód a farmon akkor az összes azonnal szaporodik, tehát 

mindegyikért kapsz még egyet, ha nincs vaddisznód a disznókirály elpusztítja 

az összes veteményedet, ha nincs veteményed felássa egy kihasználatlan 

területed. A kártyát vissza kell keverni a pakliba. 

08 Men in Tights 

Az erdő mélyéről hirtelen előugrott egy zöld maskarás figura. 
A legtöbb építőanyaggal rendelkező játékos(ok) elvesztenek 1 építőanyagot 

abból amelyikből a legtöbbel rendelkeznek. A legkevesebb építőanyaggal 

rendelkező(k) között ezeket el kell osztani, ha nem lehet egyenlően elosztani, 

akkor minden azé aki a kártyát húzta. A kártyát vissza kell keverni a pakliba. 

09 Noblesse Oblige 

Találkoztál a nemes Marian kisasszonnyal és segítettél neki megetetni a 

pórnépet. 
Duplázd meg a gabonatartalékod. Ha nincs, gabonád megduplázhatod a 

zöldségeid számát. Ha sem gabonád, sem zöldséged nincs, akkor mindkettőből 

kapsz egyet. (A bevetett termények nem számolhatók be a tartalékodba.) 

10 
A midsummer 

night's dream 

Oberon és Titánia vezeti a táncot. Csatlakoztál hozzájuk, másnap elképedve 

ébredtél fel valahol, de már nem emlékeztél semmire. 
A következő hazatérési fázisban minden játékos egy munkását a balra ülő 

játékosnak adja. A munkást az a játékos fogja lehelyezni a következő körben, de 

a gazdája kapja az akciót. Az idegen munkás nem helyezhető le elsőnek. A 

hazatérésnél a munkások saját helyükre érkeznek. A kártyát vissza kell keverni 

a pakliba. 

11 French Castle 

A jó irányt megmutattam! 

Bár a szüleid parasztok te mégis le tudsz bontani egy várfalat. Kapsz 3 követ és 

3 ételt. Művedért bebörtönöznek, így a következő körben eggyel kevesebb 

munkást helyezhetsz le. 
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12 
All your wood are 

belong to us 

Elég volt megkopogtatnod a fát, hogy kiderüljön, tele van termesszel. Ők 

örültek, hogy sok fád van még a raktáradban. Te azonban hallottad, hogy a 

fűrészpor jó a veteményre. 

Elveszted az összes fádat, de megduplázhatod a gabonát és a zöldséget a 

földjeiden. (nem a raktáradban) A kártyát vissza kell keverni. 

13 Revenant 

Még a halál sem állíthatja meg a sarjadat, a munka elvégzésében. 
A hazatérési fázisban ezt a családtagot  a kártyára kell elhelyezned, nem kell 

neki helyet biztosíts a házban. Minden körben csak akkor rakhatod le a zombi 

családtagot, ha már mindenki lerakta az összes munkását, viszont akkor 2 akciót 

hajthatsz végre vele. 

14 Werewolf 

Megcsókolt egy gyönyörű vérfarkas. Sajnos teliholdkor te ugyanolyan ronda 

maradtál, amilyen előtte is voltál. 
A kör végén áldozd fel egy állatod, cserébe, végrehajthatsz egy akciót a 

maradékok közül. Ha nincsenek állataid, válassz egyet valamelyik ellenfeled 

állományából és áldozd fel azt. Ebben az esetben ő hajthatja végre az akciót. 

15 The Noble Knight 
Ki kell vágnod a legerősebb fát az erdőben eeeeegy… heringgel.  
Amikor a halászat akciót választod +2 fát kapsz. 

16 
The Fire Bog 

Flame Spruts Oven 

Azokat az állatokat, amelyeket nem tudsz elhelyezni, azonnal levághatod, az 

ételt a kártya szerint kapod. (Ha van unikornisod azt nem vághatod le.) 

17 
Land of Milk and 

Honey 

Sült fürj, szarvasgomba kaviár és diétás Agri-Cola. Az élet szép. 

Távolítsd el azt munkást a játékból melyet erre a mezőre tettél (később 

családbővítéssel visszahozható). Kapsz 10 ételt. 

18 Warrior Princess 

A kábító szépség megjelenik a színen és nagyon nehéz helyzetbe hozza  a 

farmerfeleségeket. 

 Ezt a kártyát a családbővítésre szolgáló körkártyák egyikének helyére kell 

tenni. Új akció: Távolítsd el azt munkást a játékból, melyet erre a mezőre tettél 

(később családbővítéssel visszahozható), cserébe kapsz 5 győzelmi pontot. 

19 Dragon's Lair 

Gisemück a sárkány, mindig kész egy feladat elvégzésére ha megfizeted. 
 1 birka - Feléget 3 mezőt a farmodon. A pontozásnál nem számít 

felhasználatlan mezőnek, azonban ha felégetted többé nem használhatod. 1 

vaddisznó - húzz 2 kis fejlesztés kártyát. 1 szarvasmarha - 3 kő. 1 ló - 4 

tüzelőanyag. 1 családtag - megsemmisítheted egy ellenfeled mesterségét. 

20 Fairy Ring 

Gombááááák!  
Rakj két tündér jelölőt erre a kártyára, minden kör elején 1 jelölőt kell tenni a 

kártyára. A tündérek begyűjtésekor el kell helyezned őket. Egy kihasználatlan 

karámban 2 tündér tartható, a játék végén a legtöbb tündérrel rendelkező játékos 

5 győzelmi pontot kap. 

21 
The Road Not 

Taken 

Az út kétfelé ágazik az erdőben, az egyik út mindig előnyösebb. 

Tedd egy munkásodat a kártya egyik felére. A kör végén az összes olyan 

nyersanyagot begyűjtheted, ami a kártyának azon a felén látható, ahová a 

munkást helyezted. 

22 
FOUS Fences of 

Unusual Size 

Megvéd az óriási méretű rágcsálóktól. 
Amikor kerítést építesz, az egyenes vonalban lehelyezett kerítések 1 fába 

kerülnek. (pl. egy 3x3 méretű kerítés csak 4 fába kerül) 

23 Meeting a Witch 

Ne ijesztgess, Angelina. 
Adsz 1 fát egy öregasszonynak, abból amit összegyűjtöttél, ő cserébe 

megengedi, hogy használd a varázsgömbjét. Tégy 3 jelzőt a kártyára. Amikor 

elhasználod az egyiket, átnézheted e pakli 3 legfelső kártyáját és kedved szerint 

átrendezheted a sorrendjüket. Ha kihasználtad a három jelzőt, keverd vissza a 

kártyát a pakliba.  

24 Camelot 
Ne gyere ide, ez egy buta hely. 
Rakd ezt a kártyát a farmod mellé, elhelyezhetsz rajta 1 munkást, 1 juhot, 1 

vaddisznót, 1 szarvasmarhát és 1 lovat. 


