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Ö01 Big Backer 
Amikor egy másik játékos 2 vagy több állatot kap egy adott típusból, te egyet 

megvehetsz belőle. Egy juh 2 ételbe, egy vaddisznó 3 ételbe, egy 

szarvasmarha pedig 4 ételbe kerül. 

Ö02 Action Artist 
Amikor a kiselőadás akciót használod, egy állatodat visszaadhatod a közös 

készletbe, cserébe kapsz 4 ételt. 

(Ehhez nincs szükséged főzőalkalmatosságra sem.) 

Ö03 Ski Instructor 

Amikor egy ellenfeled családbővítést hajt végre, adnia kell neked 1 ételt. (Ha 

nem tud, kolduskártyát kap.) Ha te hajtasz végre családbővítést, akkor ezt a 

kártyát képpel lefelé kell fordítanod, innentől kezdve nem használhatod az 

előnyeit, de továbbra is mesterségnek számlálódik. 

Ö04 Therapist 

Amikor kijátszod ezt a kártyát, fizethetsz 2 ételt egy másik mesterség 

kijátszásáért, továbbá az ezt követő körökben, ha egy ellenfél mesterséget 

akar kijátszani, fizethetsz neki 1 ételt, hogy egy másik mesterséget kelljen 

kijátszania, ha erre van lehetősége. 

Ö05 Lovable Vagabond 
Amikor a betakarítás etetési fázisánál nincs elég ételed, eggyel kevesebb 

kolduskártyát kapsz. 

Ö06 Opinion Leader 

Minden kör elején megjelölhetsz egy akciómezőt egy nyíl jelzővel, ezt az 

akciómezőt abban a körben minden játékos választhatja. (ezt nem teheted 

meg olyan akciómezővel melyen nyersanyagok, vagy más jelzők vannak)  

A kör végén távolítsd el a jelzőt az akciómezőről. 

Ö07 Building Tycoon 
Amikor egy másik játékos szobát épít, adhatsz neki egy ételt, hogy te is 

építhess egy szobát. (A nyersanyagokat a szobáért persze be kell fizetned!) 

Ö08 Enviromentalist 
Amikor egy fejlesztést játszol ki, egy választott nyersanyagot a fejlesztés az 

árából pótolhatsz 1 fával. 

Ö09 Family Singers 
Az akciófázisban akárhány meglévő családtagodat ráhelyezheted erre a 

kártyára akciók végrehajtása helyett, minden egyes ráhelyezett családtagért 1 

győzelmi pontot kapsz. 

Ö10 Waltzer 
Elhelyezhetsz két családtagot egymás után, ha mindkét választott akció 

egyazon táblán van és szomszédosak egymással. (átlósan nem lehet) 

Ö11 Magnate 
Ha kijátszod ezt a kártyát, azonnal kapsz 2 követ. A játék végén a legtöbb 

építőanyaggal rendelkező játékos(ok) 3 győzelmi pontot kapnak. 

Ö12 Child Prodigy 
Amikor családbővítés akciót hajtasz végre, azonnal fizethetsz 1 (vagy 2) fát, 

cserébe kapsz 1 (vagy 2) győzelmi pontot. 

Ö13 Coffee House 

A kávéház egy bárki számára elérhető akciómező. Amikor valaki egy 

munkást helyez el a kávéházon ő is és a kártya tulajdonosa is kap 1 ételt. (Ha 

a kártya tulajdonosa választja ezt az akciót, ő 2 ételt kap.) A következő 

körben az ezen a kártyán elhelyezett családtag a kezdőjátékos előtt 

lehelyezhető. 

Ö14 
Spielefest 

[3 mesterség] 

A játékfesztivál egy bárki számára elérhető akciómező. Amikor valaki ide 

helyez egy családtagot, fizet az akciómező tulajdonosának 1 ételt, cserébe 

kap 2 győzelmi pontot. (Az akciót a kártya tulajdonosa is választhatja.) 

Ö15 Farmer's Ball 
Amikor ez a kártya kijátszásra kerül, minden játékos befizethet 5 ételt, 

cserébe kap 3 győzelmi pontot. 

Ö16 
Neutrality 

[2 mesterség] 

A következő körben, ha az embereid közül egyet vagy többet utolsónak 

helyezel le, minden a többiek után lehelyezett emberért 1 győzelmi pontot 

kapsz. 
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Ö17 
Guest Worker  

[egy szabad szoba] 

Vedd magadhoz a vendég jelzőt. A következő körtől kezdve úgy 

használhatod a vendég jelzőt, mintha egy új családtagod lenne. Ő elfoglal 

egy szobát a házban és két ételt kell számára biztosítanod az etetési 

fázisokban. 

Ö18 
Schnitzel Mallet 

[2 mesterség] 

Minden szarvasmarháért, melyet étellé alakítasz egy főzőalkalmatossággal, 

kapsz + 1 ételt és egy győzelmi pontot. 

Ö19 

Compulsory 

Education 

[1 mesterség] 

Amikor családbővítés akciót hajtasz végre, fizethetsz 1 ételt, hogy kijátssz 

egy mesterséget is. (A családbővítés akciómezőnek csak a fejlesztés részét 

használod, akkor előbb a mesterséget kell kijátszanod.) 

Ö20 

Emergency 

Housing 

[legalább 1 

megépített istálló] 

Válassz egyet a megépített istállóid közül, majd használd egy családtagod 

szállásaként. Az istálló ugyan elveszíti eredeti szerepét, azonban a játék 

végén 1 győzelmi pontot ér ha körbe van kerítve. 

Ö21 Vineyard 
Amikor a vetés akciót hajtod végre, elvethetsz 3 ételt ezen a kártyán. 

Összesen 3 étel vethető erre a kártyára. Az ételek elvetése és betakarítása a 

gabonáéhoz hasonlóan történik. 

Ö22 
Unusual 

Architecture 

Amikor bővíted a házad, minden újonnan felépített szobáért 2 étel kapsz. 

Ö23 
Lederhosen 

[3 mesterség] 

Minden juhért, amit étellé alakítasz, helyezz egy ételt a közös készletből erre 

a kártyára, ha a játék végén legalább annyi étel lesz a kártyán, ahány 

családtagod van kapsz 2 győzelmi pontot, ha kétszer annyi van akkor 3 

győzelmi pontot kapsz. 

Ö24 
Styrian Oak 

[1 mesterség] 

Helyezz 5 ételt a közös készletből erre a kártyára. Minden kör elején vissza 

kell tenned egy ételt a közös készletbe a kártyáról, ha még van rajta. Egyszer 

a játék folyamán, ha kifizeted a kártyán lévő ételeket (0-5) kapsz 6 fát a 

közös készletből. 

 


