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1. Áttekintés 2. Tartalom

A játékosok nagyhatalmú arkónok, akik azon igyekeznek, hogy 

Cardis városa elnyerje a király kegyét. A játékosok udvaronca-

ikat kiküldik a városba, hogy rajtuk keresztül akciókat hajt-

hassanak végre. Emellett igyekeznek befolyásukat elmélyíteni a 

város jelentős lakói (a magiszterek) között, a lehető legtöbbet 

megnyerve saját ügyüknek.

A játék három évszakból áll. Minden évszak során a király köz-

zéteszi kívánságait, amelyeket a játékosoknak teljesítenük kell. 

Minden évszak három fordulóból áll, ezek során a játékosok 

felváltva - kártyavezérelt munkáslehelyezés révén - különféle 

akciókat hajtanak végre, hogy erőforráshoz jussanak, zsoldosokat 

toborozzanak a királyi gárdába, újjépítsék a várost, vagy a 

paloták használatával értékelőkártyákhoz jussanak. A kilencedik 

fordulóval a játék is véget ér, és az győz, akinek a legtöbb győ-

zelmi pontja lesz.

Ha elég ügyes és ravasz vagy, tiéd lesz a győzelem és a dicsőség!



A harckártyákat meg kell keverni és
képpel lefelé le kell rakni azokat egy
pakliban a játéktábla bal alsó sarkába.

 
 

 
A megmaradt újonc-
jelzőket le kell rakni a 
kaszárnyára.

Minden játékos rakja le egy korong-
ját a pontsáv 4-es mezőjére.

 

A piacteret fel kell tölteni a király első
adománykártyáján látható erőforráskoc-
kákkal (az adománykártya a játéktáblán,
a palotánál található).

 

Ezután fel kell csapni a legfelső pronvincia-
kártyát, és a raktár előtti teret fel kell tölteni
az ezen látható erőforráskockákkal, a játé-
kosok száma szerint:
  2 játékos esetén csak a fehér hátterű 

erőforráskockákat kell felrakni.
 3 játékos esetén a narancsszín hátterű

erőforráskockákat is fel kell rakni.
 4 játékos esetén a kártyán látható

összes erőforráskockát fel kell rakni.

A provinciakártyákat meg kell keverni, majd
a paklit képpel lefelé le kell rakni a raktárra.

Minden játékos kap:
  választott színében 5 fabábut és 6 fakorongot;
  választott színében 5 gárdistakártyát;
 választott jelképével (unikornis, sárkány, oroszlán, sas) 8 udvaronckártyát.

Véletlen segítségével el kell dönteni a játéksorrendet,
és minden játékos lerakja e sorrend szerint egy ko-
rongját a palota alatti sorrendsávra.
 

Az összes erőforráskockát a raktárra kell rakni;
   ez lesz a közös készlet.

 

A játéktáblát ki kell tenni az asztal közepére.

Az összes erőforráskockát a 
   ez lesz a közös készlet.

  kő       papirusz    ezüst         vas

3. Előkészületek

  Az első és amásodik
játékos kap:  
1 ezüstöt (szürke kocka)
2 aranyat
1 újoncjelzőt

 
 

  A harmadik és a ne-
gyedik játékos kap:  
1 ezüstöt (szürke kocka)
2 aranyat
2 újoncjelzőt

 
 

  Kétszemélyes játékban a 
második játékos kap:

 
 

1 ezüstöt (szürke kocka)
2 aranyat
2 újoncjelzőt
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játékosok száma

a támadás erőssége



Meg kell keverni a király
adománykártyáit; hármat
le kell rakni a palota tetejére,
a másik hármat pedig vissza
kell rakni a dobozba. A kár-
tyákon látható, hogy a király
mit fog követelni az egyes
évszakokban.

 

7 győzelmi pont jár az első évszakban;
8 győzelmi pont jár a második évszakban;
10 győzelmi pont jár a harmadik évszakban.

 Képpel lefelé le kell rakni a tudománykár-
tyák pakliját a játéktábla mellé a planetá-
riumhoz, a művészetkártyák pakliját pedig
az akadémiához.

Az érméket a kincs-
tár tetejére kell tenni. 

Marketplace

Marketplace

tyákon látható, hogy a király
mit fog követelni az egyes
évszakokban.

művészet-
   kártya

 tudomány-
     kártya

      kegykrátya

tyákon látható, hogy a király
mit fog követelni az egyes

 A kegykártyák pakliját a palota tete-
jére kell rakni, majd képpel felfelé fel-
csapni a palota köré (a nyilak irányá-
ban) annyit, amennyi a játékosok 
száma.

A magiszterkártyákat szét kell válogatni (kereskedők, írnokok, klerikusok
és adószedők), és a négy paklit képpel felfelé le kell rakni a játéktábla mellé
a céhházhoz.

 Minden játékos lerakja egy-egy korongját (tehát
mindenki összesen négyet) a magisztersávok 1-es
mezőire.

 

 Játéksorrendben minden játékos megvásárol két magisztert (a kettő nem lehet
ugyanolyan). A magiszterek ára az adott magisztersáv első mezőjéről leolvasha-
tó. A vásárlás után a játékos az adott sávokban átrakja korongját a 2-es mezőkre.

 Az épületlapkákat szintük szerint (ez a hát-
lapjukon látható) szét kell válogatni, majd
minden épülethelyre le kell raknia meg-
felelő épület lapkáját vagy lapkáit képpel
felfelé. 2 játékos esetén csak egy lapka kerül 
minden épülethelyre, ha van másik, azt visz-
sza kell tenni a dobozba.

  kereskedő          írnok               klerikus           adószedő

 1. szint

 2. szint

3. szint
Az évszaklapkát az évszaksáv első
mezőjére kell rakni.

      kegykrátya



   4 játékos esetén a játéktábla összes
akcióhelye használatos.

   3 játékos esetén tiltottakció-
jelzőkkel le kell fedni a játéktáb-
lán a zöld akcióhelyeket.

   2 játékos esetén tiltottakció-jelzőkkel 
le kell fedni a játéktáblán a zöld és a
narancsszín akcióhelyeket.

Az is passzolhat, akinek még van kijátszható kártyája, le-
rakható bábuja. Aki passzol, az ebben a fordulóban már
nem hajt végre akciót. A kezében maradt kártyákat a
forduló végéig nem fedi fel, de azt passzoláskor be kell
jelentenie, hogy hány kártya van a kezében. A forduló
végén a játékosok felfedik a kezükben maradt lapokat,
mert ezek fogják meghatározni a következő forduló já-
téksorrendjét.

Akinek a legtöbb kártya maradt a kezében, az lesz a
következő fordulóban a kezdőjátékos; akinek a máso-

dik legtöbb, az lesz a második a játéksorrendben, és így
tovább. Ha két vagy több játékosnak ugyanannyi lap
maradt a kezében, az számít, hogy kinek érnek többet a
kezében lévő kártyái. Az udvaroncok értéke 0, az adó-
szedőké 1, a klerikusoké 2, az írnokoké 3, a kereskedőké
pedig 4.

Ha két vagy több játékos kezében ugyanannyi lap van
és a lapok összértéke is ugyanannyi, az ő relatív sorrend-
jük nem változik meg.

kétjátékosos
akcióhelyek
(szürke)

háromjátékosos
akcióhelyek
(narancsszín)

négyjátékosos
akcióhelyek
(zöld)

Minden játékos saját 8 udvaronc- és 2 magiszterkártyájából két ötlapos paklit alkot, tetszése
szerint elosztva a kártyáit. A paklikban a lapok képpel lefelé legyenek. Azt is eldönti, hogy az 
első fordulóban melyik pakli lapjai lesznek majd a kezében; a másik pakli lapjait a második 
fordulóban fogja használni. A második forduló után minden játékos újra két ötlapos paklit 
alkot tíz lapjából, egy paklit a harmadik, a másikat a negyedik fordulóra, és így tovább. A 
játéktábla alsó részén, az évszaksávról leolvasható, hogy az adott forduló elején kell-e paklikat 
alkotni vagy sem.

Ezután a játékosok, játéksorrend szerint követve egymást, mindig kijátszanak a kezükből
egy kártyát, lerakva egy bábujukat a játéktáblára, egy még üres akcióhelyre, és az adott
akciót nyomban végre is hajtják. Néhány akcióhely drága, ezekhez két udvarocnkártyát kell 
kijátszani - magiszterkártyából elég egy. Aki összes kártyáját kijátszotta már, kénytelen 
passzolni. A forduló akkor ér véget, amikor már mindenki passzolt.

játéktábla alsó részén, az évszaksávról leolvasható, hogy az adott forduló elején kell-e paklikat 

olcsó akcióhely 
  - egy kártya

 drága akcióhely 
- két kártya vagy
  egy magiszter

Amikor egy játékos lerakja egy bábuját a játéktáblán
egy akcióhelyre, az ottani akciót azon nyomban végre
is hajtja.
Fontos, hogy:
   

tó le bábu (kivéve, ha klerikus vagy épület képessége
ezt megengedi).

   

A lefedett akcióhelyek a játék során
nem használhatók.

4. A játék menete

4.1 Passzolás és játéksorrend

4.2  Akciók

Olyan akcióhelyre, amin már van bábu, nem rakha-

Ha egy játékos lerakja egy bábuját egy akcióhelyre, 
akkor azt az akciót végre is kell hajtania.



Ha egy játékos lerakja egy bábuját a raktárra, meg-
kap onnét 1 erőforrást.

Ha a játékos kereskedőt használt a lerakáshoz, 2
erőforrást kap.

Ha egy játékos lerakja egy bábuját a piactérre, két-
szer vásárolhat és/vagy egyszer eladhat. Nem adhat
el a játékos olyan erőforrást, amit pont most vásá-
rolt meg. 

Vásárlásnál a játékos annyi pénzt �zet, amilyen
szám az erőforráskocka felett látható éppen, az el-
vétel előtt;  eladásnál pedig a játékos annyi pénzt
kap, amilyen szám látható azon az üres helyen, 
amelyre lerakja erőforráskockáját.

Ha egy játékos lerakja egy bábuját a kaszárnyára, 
kap 1 újoncjelzőt.

Ha a játékos kereskedőt használt a lerakáshoz, 2
újoncjelzőt kap.

Ha egy játékos lerak-
ja egy bábuját a 
kincstárra, kap 2
aranyat.

Ha a játékos keres-
kedőt használt a lera-
káshoz, 3 aranyat kap.káshoz, 3 aranyat kap.

Példa: A játékos szeretne venni egy ezüstöt. 2 
 aranyat be�zet, és utána elveszi a legfelső ezüstöt
  (azért 2 aranyat �zet, mert az ezüst fölötti üres
   helyen 2-es szám láható).

Példa: A játékos akar egy ezüstöt és egy papiruszt.
 Először elad egy vasat, amiért kap 3 aranyat, majd
  visszaad 1-1 aranyat az ezüstért és a papiruszért.

4.2.1 Raktár 4.2.4 Piactér

4.2.2 Kaszárnya

4.2.3 Kincstár



Ha egy játékos lerakja egy bábuját a céhházra, sze-
rezhet egy új magiszterkártyát (fordulónként leg-
feljebb egyet). A játékos ki�zeti a lap költségét, majd 
az adott magisztersávon a jelzőjét egy mezővel elő-
rébbmozgatja, megkapva az ezért járó győzelmi pon-
tokat. A játékos a megvett lap helyett nyolc udva-
ronckártyája egyikét visszarakja a játék dobozába. 

Példa: A játékos megveszi második klerikusát. Ez
 1 aranyba és 1 újoncjelzőbe kerül neki. Ezután át-
  rakja jelzőjét a klerikussáv következő mezőjére, és
   kap 2 győzelmi pontot.

Ha egy játékos lerakja egy
bábuját az építészcéhre, 
megépíthet egy, a város
alsó részén lévő, még fel
nem húzott épületet. Az
épület kiválasztása után a
játékosnak ki kell �zetnie
az épület költségét; ezután
az épület lapkáját lerakja 

maga elé, valamint megkapja az azért járó győzelmi
pontokat. A játékos az épület képességét máris ki-
használhatja. Egy épületet egy játékos legfeljebb 
egyszer építhet meg.

Ha egy játékos le-
rakja egy bábuját
az akadémiára, 2
aranyért vásárol-
hat 1 művészet-
kártyát, illetőleg
4 aranyért vásárolhat
2 művészetkártyát.

Ha egy játékos lerakja egy bábuját a Királyi Gárdá-
hoz, kiképezhet 1 vagy 2 gárdistát, lerakva azt vagy
azokat a városfalra egy üres gárdistahelyre. Egy 
gárdista kiképzéséhez 1 újoncjelzőjét és 1 ezüstjét 
(szürke erőforráskockáját) kell a játékosnak beadnia.

Ha a gárdista a városkapu melletti két gárdistahely
egyikére kerül, azonnal jár érte 1 győzelmi pont.

Ha egy játékos lerakja egy
bábuját az építészcéhre, 
megépíthet egy, a város
alsó részén lévő, még fel
nem húzott épületet. Az
épület kiválasztása után a
játékosnak ki kell �zetnie
az épület költségét; ezután
az épület lapkáját lerakja 

Ha egy játékos lerakja egy
bábuját az építészcéhre, 
megépíthet egy, a város
alsó részén lévő, még fel
nem húzott épületet. Az
épület kiválasztása után a
játékosnak ki kell �zetnie
az épület költségét; ezután

4 aranyért vásárolhat4 aranyért vásárolhat

Ha egy játékos lerakja egy bábuját a planetáriumra,
1 aranyért és 1 papiruszért (barna erőforráskocka)
vásárolhat 1 tudománykártyát, illetőleg 2 aranyért
és 2 papiruszért vásárolhat 2 tudománykártyát.

       4.2.5 Céhház              4.2.6 Építészcéh

             4.2.8 Akadémia

         4.2.7 Királyi Gárda

         4.2.9  Planetárium



Ha a játékos akciójához adószedőt ját-
szik ki, a kiválasztott akcióhelyre le kell

raknia egy adószedőlapkát, és erre rakja a bábuját. 
Amikor majd egy másik játékos lerakja bábuját 
ugyanerre az épületre, 1 aranyat kell adnia az adó-
szedő tulajdonosának. Azonban nem kell meg�zetnie 
ezt az adót annak a játékosnak, aki maga is adószedőt 
kijátszva rakja le az épületre a bábuját.

Ha a játékos akciójához klerikust ját-
szik ki, nem kell törődnie az akció-

helyekre vonatkozó megkötésekkel, és a bábu le-
rakható olyan akcióhelyre is, ahol már van bábu. 
Ha az épületen van adószedő, az adó meg�zetése 
alól a klerikus sem mentesít.

Ha a játékos akciójához írnokok játszik ki,
utána nyomban végrehajtjat egy újabb ak-

ciót (kijátszik egy vagy két kártyát, lerakja az akcióhely-
re a bábuját, végrehajtja az akciót. A második akciónál 
is kijátszhat írnokot, de az ilyenkor csak közönséges 
udcaroncnak számít.

Ha a játékos akciójához kereskedőt játszik
ki kereskedőikonos épületnél, a játékos

valaféle bónuszban részesül: a kincstárban még egy 
aranyat kap, a raktárban még egy erőforráskockát (ha
van ott még), a kaszárnyában még egy újoncjelzőt.

Ha a játékos akciójához klerikust ját-
szik ki, nem kell törődnie az akció-

A király kegye a palotában
nyerhető el, kegykártyák 
formájában; ezek forduló-
ról fordulóra változnak.

Ezek plusz akcióhelyeket 
jelentenek, és hasonlóan 
használhatók, mint az épü-
letek akcióhelyei.

2 játékos esetén csak két
kegykártya van felcsapva
(az első két kártyahelyen).

3 játékos esetén három
kegykártya van felcsapva
(az első három kártyahelyen).

4 játékos esetén négy kegy-
kártya van felcsapva (vagyis
minden kártyahelyen van egy).

Ha valaki udvaronckártya helyett magiszterkártyát játszik ki, azzal valamiféle bónuszhoz vagy plusz lehetőség-
hez jut. A magiszterek bónuszait nem kötelező kihasználni, a magisztert kijátszó játékos tekintheti úgy, mintha
csak egy egyszerű udvaronckártyát játszott volna ki. Egyetlen magiszterkártya kijátszával lerakható bábu olyan
akcióhelyre, amelyhez amúgy két udvaronckártya kijátszására lenne szükség.

A forduló végén az alábbiak történnek:

  A játékosok összeshasonlítják a kezükben maradt
kártyákat, és eszerint (l. 4.1 Passzolás és játéksorrend)
meghatározzák, mi lesz az új játéksorrend. Ezután
mind eldobják kezükből a
kártyákat.

  A játékosok visszaveszik a játéktábláról összes bábuju-
kat.

  Az adószedőjelzőket is mind le kell venni a játéktáb-
láról.

4.2.10 Palota

5. A magiszterek

6. A forduló vége

5.1 Adószedő (vörös)

5.2 Klerikus (kék)

5.3 Írnok (zöld)

5.4 Kereskedő (sárga)



Példa: Véget ért az első évszak, a falon összesen 4 gárdista van, közöttük egy Szilvié. A felcsapott harclapka szerint a támadók
 ereje 5-ös. Mivel a támadók ereje (5) nagyobb, mint a gárdisták száma (4), a várost feldúlják. Mivel a támadók ereje 5-ös, de
  Szilvinek csak egy gárdistája van a falon, 4 újoncjelzőt kell visszaadnia. Csak egy újoncjelzője van, azt vissza is adja. 3 erőforrás-
  kockát kell tehát beadnia. Csak egy erőforráskockája van, azt beadja. Így hát 4 aranyat kell visszaadnia, de csak 2 aranya van
   összesen, amit be is ad. Nincs más hátra, elveszít 1 győzelmi pontot.

Ha az évszakjelző az évszak végét jelölő
mezőre került, a várost támadás éri. Meg
kell keverni a harclapkákat, majd egyet
fel kell csapni - ez szabja meg a támadók

erejét (a támadók ereje függ a játékosok számától). 
Ezután ez a lapka kikerül a játékból.

Ha a falon lévő gárdisták száma legalább eléri a táma-
dók erejét, a várost megvédték, nem történik semmi.

Ha viszont a falon lévő gárdisták száma kisebb, mint
a támadók ereje, az ellenség kifosztja a várost. Min-
den játékos annyi újoncjelzőt veszít, amennyi a kü-
lönbség a támadók ereje és az ő falon lévő gárdistái-
nak száma között. Akinek nincs elegendő újoncjelző-
je, a maradékot erőforráskockákkal �zeti meg (egy
az egyben); ha azokból sincs elegendője, arannyal 
�zet (egy hiányzó erőnként két aranyat �zetve). Ha 
még ez is kevés, a maradékot győzelmi pontokban 
�zeti meg (egy az egyben) - így akár az is előfordul-
hat, hogy valakinek 0-nál kevesebb győzelmi pont-
ja lesz.

Ha az évszakjelző az évszak végét jelölő
mezőre került, a várost támadás éri. Meg
kell keverni a harclapkákat, majd egyet
fel kell csapni - ez szabja meg a támadók

Miután véget ért a harc, a játékosok győzelmi ponto-
kat kapnak az évszak adománykártyája szerint. Aki-
nek a legtöbb művészetkártyája van, az kapja a lapon 
jelzett legmagasabb pontszámot, a második legmaga-
sabbat az, akinek a második legtöbb művészetkártyája 
van, és így tovább. Ugyanilyen módon ki kell értékelni 
a tudománykártyákat és a falon lévő gárdistákat is.

Egyenlőségnél össze kell adni a helyezésekért járó győ-
zelmi pontokat, majd egyenlően elosztani azokat az
érintett játékosok között (lefelé kell kerekíteni). 

Ha például a 2. és 3. helyen van döntetlen, az 
ezekért járó pontokat kell megfelezni a két érin-
tett játékos között. Ha az első helyen van hármas
holtverseny, az 1., a 2. és a 3. helyért járő győzel-
mi pontokat kell közöttük harmadolni. Mindkét
esetben a következő játékos már a 4. helyezésért
járó pontokat kapja.

Ahhoz, hogy valaki győzelmi pontot kapjon, szük-
séges, hogy legyen legalább 1 művészetkártyája/
tudománykártyáka/gárdistája a falon.

  A legelső (legbaloldalibb) kegykártyát el kell távolítani. 
Ezután a többi felcsapott kegykártya a nyilak irányába 
egy hellyel arrébb kerül, és végül az így üressé lett (leg-
jobboldalibb) kártyahelyre új kegykártyát kell felcsapni.

  A raktár előtti területen maradt erőforráskocákat visz-
sza kell rakni a raktárra. Ezután új provinciakártyát 
kell felcsapni és aszerint fel kell tölteni a raktár előtti 
területet.

  Ha a következő forduló páratlan (3., 5., stb.) lesz, 
minden játékos a saját tíz lapját szétosztja két ötlapos
paklira, és eldönti, melyik paklit fogja előbb használ-
ni (l. a 4. fejezetnél). Ha a következő forduló páros,
minden játékos a kezébe veszi megmaradt pakliját.

  Az évszakjelzőt egy mezővel tovább kell mozgatni.

7. Az évszak vége - Harcok

7.1 Értékelés



Az eddigi évszak ado-
mánykártyáját képpel 
lefelé kell fordíani.

A következő adomány-
kártya alapján fel kell
tölteni a piacteret.

Vissza kell venni a fal-
ról az összes gárdistát.

Vissza kell adni az 
összes művészet- és 
tudománykártyát.

A következő adomány-A következő adomány-A következő adomány-A következő adomány-A következő adomány-A következő adomány-

Épületlapkákhoz az építészcéh révén lehet jutni. Néhány épü-
letnek több lapkája is van, néhánynak csak egy; kétszemélyes
játékban minden épülethez csak egy lapka kerül a játéktáblára
a játék elején, három- vagy négyszemélyes játékban viszont az
összes lapkát fel kell rakni.
Egy játékos egyfajta épületlapkából csak egyet szerezhet 
meg.
  A második évszakban a II-es épületek ára egy vassal (fekete

erőforráskocka) lecsökken.

  A harmadik évszakban a II-es épületek ára egy vassal (fekete
erőforráskocka), a III-as épületek ára egy kővel (fehér erőfor-
ráskocka) lecsökken.

A harmadik évszak végén, a harmadik adománykártya kiér-
tékelése után a játék véget ér. A játékosok egyes épületeik 
képességei alapján még győzelmi pontokat kaphatnak 
(pl. mérnökcéh, magiszterek udvara). Az győz, akinek a leg-

több győzelmi pontja van; egyenlőség esetén az érintettek 
közül az győz, akinek összesen több újoncjelzője, aranya
és erőforráskockája van. Ha még mindig döntetlen az 
állás, az ebben érintettek mind győztesek.

Amikor a tulajdonosa új épület-
lapkát szerez, kap 2 aranyat. A
képesség már magának az ács-
műhelynek a megszerzésekor is
hat. 

Ácsműhely

építészcéh

Mostantól minden új évszak
kezdetekor a tulajdonosa kap 
3 aranyat.

     Műterem

Mostantól minden új évszak
kezdetekor a tulajdonosa kap
2 újoncjelzőt.

Kocsma

kovácsműhely

kaszárnyakaszárnya

kovácsműhely

melyik akciót befolyásolja 
      az épület képessége

 

az épület neve

költség győzelmi pontok

az épület képes-
         sége

7.2 Felkészülés a következő évszakra

             8. A játék vége

   9. Az épületlapkák

    Ácsműhely (Craftsman)

    Műterem (House of Arts)

     Kocsma (Tavern)



Amikor a tulajdonosa elad va-
lamait a piactéren, 1-gyel több
aranyat kap érte; ha ugyanott
vásárol, 1 arannyal kevesebbet
kell �zetnie.

  Kereskedőház

Piactér

Az évszakvégi kiértékelések
során a tulajdonosa mindig 
kap annyi győzelmi pontot,
ahány tudománykártya van 
a kezében.

Könyvtár

Amikor a tulajdonosa lerakja
egy bábuját a piactérhet, kap
a készletből egy ezüstöt vagy
egy papiruszt.

Laboratórium

Piactér

A játék végén a tulajdonosa
annyi győzelmi pontot kap, 
ahány épületlapkája van (be-
leértve magát a mérnökcéh
lapkáját is).

    Mérnökcéh

A tulajdonosa adószedői ke-
reskedőknek is számítanak,
a kereskedői pedig adósze-
dőknek is.

Kápolna

A játék végén a tulajdonosa
annyi győzelmi pontot kap,
ahány magiszterkártyája van.

Magiszterek udv.

Az évszakvégi kiértékelések
során a tulajdonosa mindig 
kap annyi győzelmi pontot,
ahány gárdistája van a falon.

Fegyvertár

Az évszakvégi kiértékelések
során a tulajdonosa mindig 
kap annyi győzelmi pontot,
ahány művészetkártya van a
kezében.

Galéria

Amikor a tulajdonosa új ma-
giszterkártyát vásárol a céhház-
ban, 1 erőforrással kevesebbet 
�zet érte.

Fogadó

Céhház

Amikor a tulajdonosa kaszár-
nyaakciót hajt végre, plusz
2 újoncjelzőt kap.

Kovácsműhely

Kaszárnya

Fogadó (Tavern) Kovácsműhely (Weapons.)

            Kereskedőház (H. Trade)        Kápolna (Chapel)

Laboratórium (Labor.)        Galéria (Gallery)

      Könyvtár (Library)

Mérnökcéh (Architects’ G.)

    Fegyvertár (Armory)

     Magiszterek udvara



Az épületnek nincs képessége,
de 8 győzelmi pont jár a 
felépítéséért.

  Díszpark Az épületnek nincs képessége,
de 9 győzelmi pont jár a 
felépítéséért.

 Szobor

provincia pakliszétosztás     gárdista művészet tudomány

klerikus     adószedő  írnok  kereskedő udvaronc

bármely erőforrás ezüst   vas   kő papirusz

 harc   jelző(k)      bábu(k) győzelmi pont minden évszakban

építészcéh játékosszimbólum
(sas)

 harc

     Díszpark (Gardens)          Szobor (Statue)

10. Szimbólumok

játékosszimbólum
(oroszlán)

játékosszimbólum
(sárkány)

játékosszimbólum
(egyszarvú)
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