
Amikor a tulajdonosa
lerakja egy bábuját a
kincstárhoz (Treasury),
kap +2 arany-at. 

KS Stretch Rewards és BGG Mini Expansion lapkák

KS Stretch Rewards lapkák

    Kocsma (Inn)

A lapkák használata:

Több lehetőség van a lapkák használatára:

1. Keverj össze 1 lapkát az eredetiből és az alternatívból minden épületnél külön-külön és 
véletlenszerűen válaszd ki, hogy melyiket akarod használni az épületek esetében.

2. Azonnal az egész alternatív szettet használd (persze tartsd meg a régi III-as lapkákat)

3. Keverd össze az összes lapkát egyben. És a játékosok számától függően válaszd ki belőlük a 
szükséges mennyiséget. Ennek eredményeképpen több épületed is lehet ugyanazon fajtán belül. 
Figyelj arra, hogy az egyensúly megtartása miatt nem használhatod mindet a játékban, mivel ezekkel 
kapcsolatban a szabályban van korlátozás (2-t vagy 1-t használhatsz játékonként az egyes típusokból) 

Amikor tulajdonosa van 
éppen soron, bárhányszor 
átválthat
2 aranyat 1 újoncjelzőre, 
vagy megfordítva.

       Fogadó (Tavern)

     Tavern

    Kápolna (Chapel)

Tulajdonosa írnokai 
klerikusoknak is 
számítanak, a klerikusai 
pedig írnokoknak is
számítanak.

  Chapel

    Ácsműhely (Craftsman)

Amikor a tulajdonosa 
lerakja egy bábuját a piac-
térhez (Marketplace), kap
1 követ vagy 1 vasat.

  Craftsman

Marketplace



Mostantól minden új 
évszak kezdetekor a 
tulajdonosa kap 2 
papiruszt.

Mostantól minden új évszak
kezdetekor a tulajdonosa 
felrakhat 2 gárdistát a falra 
(1 győzelmi pontot érő 
gárdistahelyre nem rakhat 
így gárdistát).

Amikor a tulajdonosa 
lerakja egy bábuját a 
piactérhez (Marketplace), 
kap 1 ezüstöt.

Mostantól minden új 
évszak kezdetekor a 
tulajdonosa kap 2 
művészetkártyát.

Mostantól minden új 
évszak kezdetekor a 
tulajdonosa kap 2 
tudománykártyát.

            Kereskedőház (H. Trade)        Kovácsműhely (Weapons.)

       Galéria (Gallery)

      Könyvtár (Library)    Fegyvertár (Armory)

   Houe of Trade

      Gallery

  Weaponsmith

Marketplace

Armory    Library

      House of Arts

      Academy

Ha a tulajdonosa lerakja 
egy bábuját az 
akadémiára (Academy), 
az egyben klerikusnak is 
számít.

Műterem (House of Arts)

Ha a tulajdonosa lerakja 
egy bábuját a planetáriumra
(Planetarium), az egyben 
klerikusnak is számít.

Laboratórium (Labor.)

 Planetarium

Laboratory

BGG Mini Expansion lapkák


