


Tartalomjegyzék

Tündér és törpe munkásaitokat különféle feladatokra rendelitek ki,
főként persze azért, hogy pénzt és építőanyagot szerezzenek az épít-
kezésekhez. Minden épületnek van valamiféle képessége, ami majd
segíti megépítőjét, különösképpen akkor, ha egy gnómot is felfogad
oda. A város öt céhe is jelentős segítséget nyújthat.

Minden épület növeli befolyásotokat az adott fertályban, így nem
csak az számít, hogy mit építetek, hanem az sem mindegy, holgy
hol és mikor.

Háromszor kerül sor értékelésre, aholis a fertályokban, illetve a 
tündérek, törpék és gnómok között gyakorolt befolyásotok számít.
A hetedik forduló végén az győz, akinek a legtöbb pontja van.

 

2-5 játékos részére, 13 éves kortól, játékidő kb. 90-120 perc

Nagyméltóságú Főépítész Uram!

A Hivatalos Bocsánatkérések és Rossz Hírek Hivatala nevében hivatalosan szeretném tekegyelmed

bocsánatát kérni, minthogy Királyságunk pompázatos új kastélya, a Trollvidék határán felépí-

tendő Belfort munkálatainak felügyelelére aprócska tollhiba következtében nem egy, hanem számos

felügyelővel kötöttünk szerződést. Ami azt jelenti, hogy több más Főépítész fogja beleütni a hosszú

orrát tekgeyelmed munkájába, elorozván tekegyelmed elől építőanyagot, úgymint épületfát, követ,

fémet és aranyat, beépítve a telkeket, elhappolva a legjobb törpe, tündér és gnóm munkásokat, befe-

ketítve tekegyelmedet Király urunk előtt, és egyáltalán mindenben akadályozva tekgyelmedet.

 

 

 

Bármennyire is célszerű lenne, ha kollegiális együttműködést folytathatna tekegyelmed kollegái-

val, kénytelenek vagyunk közölni (elvégre ezért lennénk mi a Rossz Hírek Hivatala), hogy Király

urunk úgy döntött, az építkezési szezon végén, vagyis a havazás beállta előtt annak adja a Kas-

tély Kulcsát, ki a leginkább kitüntette magát a buzgólkodásban. Még egyszer esedezünk tekegyelmed

hivatalos bocsánatáért, valamint alázatosan közöljük, hogy a szerződése teljes mértékben törvé-

nyes és kötelező.

Alázatos szolgája

Rudwig P. Hornswimmons,

a hivatalvezető helyettesének hivatali helyettese

Hivalatos Bocsánatkérések és Rossz Hírek Hivatala
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kalendárium
az épületkártyák
húzópaklija

A Kastély Kulcsa
Ezekből állítható össze Belfort pompázatos kastélya - pontosabban az, hogy hogyan
fog kinézni az építkezés végén. Minden fertálytáblán számos fontos dolog találha-
tó. A fertályok részleteikben eltérnek egymástól, de felépítésükben, lényegükben
azonosak.

Itt tartjátok számon az idő múlását, látjátok az
árakat, itt tartjátok a gnómokat és az épületkár-
tyák pakliját.

Hazug gratulációk és félig-leple-
zett gyanúsítások között nyújt-
játok majd át a győztesnek.

Ezekkal az ikonokkal mindenütt találkozhattok a játékban.
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Tartozékok (folytatás)

az épület
szimbóluma
építési
költség

munkaasztal
akcióval

           bevétel
            előlapok hátlap

Nyersanyagtábla Sorrendjelzők (5 db)

Segédlap (5 db)

Épületkártyák (50 db)
A megépíthető épületeket jelképezik. Részletes leírásukat az egyik függelékben
találjátok.

.

Ezeknél tároljátok majd nyersanyagaitokat és munkásaito-
kat, valamint leolvashatjátok róluk az árakat, a legfonto-
sabb szabályokat, információkat.

Ezek mutatják meg, hányadikként kerültök sorra.

A jelzők hátlap-
ja szürke.

Kalendáriumhenger
Ez jelzi majd, hogy éppen melyik hónapban jártok.

elérhető, amint meg-
épült az épület

E mellett tartjátok a nyersanyagokat, ide külditek majd munkásaitokat.

     az épület neve

gnómzár akci-
óval
csak azután elérhető,
hogy került ide egy
gnóm

             nyersanyagmezők
(erdő, kőfejtő, bánya, aranybánya)

toborzóasztal   a király sátra    bevétel és adó



   alap            nyersanyag        interaktív

előoldalakhátoldalak

mestertörpe mestertündér

törpe tündér

46 aranyérme 6 sokszorozólapka30 fagerenda 30 kőtömb 30 fémtégla

Munkások

Pontkorongok (5 db)

Épületjelzők (60)

Minden játékban 5 véletlenszerű céh lesz majd. Munkásaitokat elküldhetitek a céhekhez, hogy azoknál 
dolgozzanak. A céhekről részletesen az egyik függelékben olvashattok. Akár meg is építhetitek a céhhá-
zakat, hogy azután bevételt húzzatok belőlük. Háromféle céh van (lapjaik hátoldala eltérő): alap (B),
nyersanyag (R) és interaktív (I).

 

Az építkezéshez három dolog kell: fa, kő, fém és arany. Ööö... na mindegy. Ezeket fogjátok gyűjteni, hogy aztuán
jól a nyakukra hágjatok.

A nyersanyagok nem gyűlnek össze maguktól, de majd a törpék és a tündérek elintézik a
dolgot. A gnómok viszont az épületeitekben buzgólkodnak majd. Munkásaitok révén
győzelmi pontokat is szerezhettek.

Játékosonként 1; ezekkel jelzitek majd a pontsávon, 
hogy hány győzelmi pontotok van.

Játékosonként 12; ezekkel jelölitek majd saját épü-
leteiteket. Győzelmi pontokat kaptok azért, ha egy
fertályban nektek van a legtöbb épületetek.

a céh akciója

építési
költség

a céh 
neve

35 törpe
minden színben 7, min-
den játékosnál 5 törpe 
hátoldalán mestertörpe

35 tündér
minden színben 7, min-
den játékosnál 5 tündér
hátoldalán mestertündér

22 gnóm

A nyersanyagok mennyisége nincs korlátozva. Ha kifogyna valamelyik, egyikőtök használjon
egy sokszorozólapkát. Ha például kifogytok a kőből, akinek a legtöbb köve van, az rakjon
vissza 4 követ a készletbe, 1 kövét pedig rakja le az 5x-ös sokszorozólapkára.

Az első játék előtt fel kell ragasztanotok a matricákat. Először az előoldalakat (törpék, tündérek, gnómok) ragasszátok fel, majdminden színben 5-5 törpe és tündér hátoldalára ragasszátok fel a mestertörpéket és a mestertündéreket.

Valószínűleg nem lesz szükségetek több épületjelzőre,

de ha mégis, használjatok valamiféle helyettesítőt.

Céhlapok (12 db)

Nyersanyagok



Játéktábla: Az öt fertálytáblából állítsátok össze az ötszögletű játéktáblát, amit a pontsáv keretez. (A pontsáv számai
alapján illesszétek egymáshoz a fertálytáblákat.)

Nyersanyagtábla: Rakjátok le a játéktábla mellé, és a nyersanyagmezők mellett halmozzátok fel a nyersanyagokat
(fa, kő, fém, arany).

Kalendáriumtábla: A kalendáriumtáblát rakjátok a játéktábla mellé, és utána:

Játékosok: Mind válasszatok egy színt és vegyétek el az ahhoz tartozó dolgokat. A nem használt színek tartozékait
rakjátok vissza a dobozba. Mind kaptok:

Emellett mind kaptok:

Kezdők: Véletlenszerűen válasszatok 2 alapcéhet és 3 nyersanyagcéhet. 
Haladók: Véletlenszerűen válasszatok 2 alapcéhet, 1 nyersanyagcéhet és 2 interaktív céhet. 
Veteránok: Teljesen véletlenszerűen válasszatok, vagy beszéljétek meg, melyik céheket használjátok.

Épületkártyák: Az épületpaklit rakjátok le a megfelelő helyre. Utána csapjátok fel a legfelső 3 épület-
kártyát és rakjátok ki azokat a kalendáriumtábla mellé.

Gnómok: Rakjatok annak függvényében, hányan vagytok, gnómokat a gnómmezőre (ott is leolvasha-
tó mennyi kell): 2 játékos esetén 9 gnómót, 3 játékos esetén 14-et, 4 játékos esetén 18-at, 5 játékos ese-
tén 22-őt. A felesleges gnómokat rakjátok vissza a dobozba, azokra nem lesz szükség a játék folyamán.

Kalendáriumhenger: Rakjátok le a tavasz első hónapja elé.

1 segédlapot
7-7 tündért és törpét: 3-3 törpéteket és tündéreteket rakjátok le segédlapotok mellé, normál oldalukkal 
felfelé. Többi tündéreteket és törpéteket gyűjtsétek össze egy közös kupacba a játéktábla mellett (úgy, 
hogy ne téveszthessétek össze ezeket a “játékban lévő” munkásaitokkal).

 

 

Nyersanyagokat: Mind kaptok 1-1 fát, követ és fémet, valamin 5 aranyat. Ezeket is segédlapotok 
mellett tároljátok. 

 

Épületkártyákat: Keverjétek meg az épületkártyákat és mindenkinek osszatok 5 lapot. (Sose mutassá-
tok meg egymásnak a kezetekben lévő kártyákat.) Ezeket nézzétek meg, és 3 lapot tartasatok meg, 2-t
pedig képpel felfelé rakjatok a dobott lapokhoz.

12 épületjelzőt: Rakjátok le ezeket segédlapotok mellé.
1 pontkorongot: Rakjátok le ezeket a pontsáv startmezőjére.

Sorrendjelzők: A felesleges jelzőket rakjátok vissza a dobozba (ha például hárman vagytok, az 1-3-as
jelzőkre van csak szükségetek, a 4-5-ös jelzőkre nincs). Véletlenszerűen osszátok ki a jelzőket, és a ka-
pott jelzőtöket rakjátok le képpel felfelé segédlapotokra.

Céhek: Válasszatok 5 céhet (l. lentebb), és rakjátok azok le lapjait képpel felfelé a céhházakra. Lényegte-
len, hogy melyik céh melyik fertályba kerül. A többi céhlapot rakjátok vissza a dobozba, ezekre nem lesz
szükségetek.

Előkészületek

~

~

~

Fontos: 2 játékos esetén az előkészületek és a játék menete is eltér - erről részlete-
sebben az egyik függelékben olvashattok.



A játék során mindig normál oldalukkal felfelé legyenek 

törpéitek és tündéreitek, kivéve, ha átforgatásukra kaptok

utasítást. 

a nyers-
anyagok
készlete

dobott
lapok

kezdőnyersanyag
1 1 1 5

kéz: 5 lap felhúzva,
3 megtartva, 2 eldobva

épületjelzők

tündérek és
törpék: 3-3
megtartva, a
a többi a 
készletbe rakva

pontkorongok

pontko-
rong

sorrendjelző

munkás-
készlet

gnómok

normál oldalak             mesteroldalak

céhek

épületpaklikalendárium-
henger

felcsa-
pott
lapok

közös  játéktér

minden játékos előtt

Nagyjából így fog kinézni a játéktér, persze az asztalotokfüggvényében.



Aki ide lerakja egy munkását, annak be kell adnia 2 aranyat a kész-
letbe.

A lerakott tündér betoboroz majd egy másik tündért a begyűjtési
fázisban, az lerakott törpe pedig törpét fog betoborozni.

.

A kalendáriumhengert rakjátok át a következő hónapra (az első
fordulóban rakjátok a tavasz első hónapjára). Ezután kezdődhet
is a munkabeosztási fázis.

Telik-múlik az idő.

Példa: Most kezdődik a negyedik forduló. A kalendáriumhengert át kell rakni
a tavasz utolsó hónapjáról a nyár első hónapjára.

A játék 7 fordulóból áll (ennyi hónap van a kalendáriumban).
Minden forduló 4 vagy 5 fázisból áll:

Forduló

Munkásaitokat (törpéiteket és tündéreiteket) a munkaaszalokra rakjátok; 
ilyenek vannak a nyersanyagtáblán is, valamint a céhházak előtt és az épület-
kártyákon. Azokat a munkásaitokat, akiket nem raktok a munkaasztalokra,
a nyersanyagmezőkre rakjátok. 

Munkaasztalok többhelyütt találhatók:

Játéksorrendben (kezdve azzal, akinél az 1-es sorrendjelző van) mind vagy egy munkaasztalra rakjátok egy munkáso-
tokat, vagy passzoltok. Aki passzol, az összes megmaradt munkását azonnal szétosztja a nyersanyagmezőkön, számá-
ra e fázis véget is ért (l. lentebb). Ez addig megy körbe-körbe, amíg mindenki nem passzol. Egy munkaasztalnál csak
egy munkás lehet.

 

1) Kalendárium

2) Munkabeosztás

1) Kalendárium 
2) Munkabeosztás 
3) Begyűjtés  
4) Akciók  
5) Értékelés  

Példa: Négyen játszanak. Jenő már lerakott egy tündért 
az első munkaasztalra. Anita lerakhatja egy munkását 
(törpét vagy tündért) a második munkaasztalra, ha be-
�zet 2 aranyat. Ebben a fordulóban nincs több tobor-
zás, a harmadik munkaasztal csak 5 játékos esetén 
használatos.

munkaasztal
a kör/négyzet azt jelenti,hogy csak tündér vagytörpe dolgozhat itt, gnómnem

 

Munkásaitok kirendelitek különféle munkákra.
Nyersanyagokat gyűjtötök.
Munkásaitok és nyersanyagaitok révén akciókat hajtotok végre.
Győzelmi pontokat kaptok - csak néhány fordulóban.

Toborzóasztal (új munkások toborzása a begyűjtési fázisban)
Hogy hány munkaasztal van itt, az a játékosszám függvénye: 1/2/3 
munkaasztal 2-3/4/5 játékos esetén. Ezt az itteni játékszabályról is
leolvashatjátok.



Példa: Még senki sem rakott le munkást a király sátrához. Márk úgy dönt, le-
rakja ide egy tündérét - a munkást az 1-es munkaasztalhoz kell leraknia.

Példa: Jenő már épített egy ko-
vácsműhelyt és egy fogadót. A
kovácsműhely asztalához lerak-
hatja egy munkását, a fogadó
asztalához (ahol az 1 aranyas
költség ikonja is látható) azon-
ban nem, mivel a gnómzárat 
még nem nyitotta ki.

Példa: Anita passzol utoljára. Egy törpéje és
és tündére maradt. Többféleképpen is lerak-
hatná őket, de úgy dönt, a bányába küldi
őket, hogy együtt kifejtsenek neki 1 fémet.��

Amikor passzoltok, minden megmaradt tündéreteket és törpéket le kell raknotok a nyersanyagtábla nyersanyagmezői-
re. Négy nyersanyagmező van, és egyiknél sem mindegy, milyen munkások kerülnek oda. Munkásaitokat tetszésetek 
szerint osztjátok szét a nyersanyagmezők között, és egy nyersanyagmezőn bárhány munkás lehet. A nyersanyagmezők-
re lerakott munkásokért csak a begyűjtési fázisban kaptok nyersanyagokat.

 

Miután mind passzoltatok és szétosztottátok megmaradt munkásaitokat a nyers-
anyagmezőkön, következik a begyűjtési fázis.

Erdő: Minden tündér
kitermel 1 fát.

Bánya: Minden tün-
dér-törpe pár kitermel 
1 fémet.

 

A munkást mindig a legkisebb számos üres munkaasztalra kell
lerakni.

Egy játékos legfeljebb egy munkását rakhatja le a király sátrá-
hoz.

Csak a saját épületeitek munkaasztalaihoz rak-
hatjátok le munkásaitokat. Az épületnek meg-
építettnek kell lennie. .

Néhány munkaasztalon látható aranyikon - 
ilyenkor a lerakás költségét a készletbe be kell 
�zetni.
Néhány munkaasztalt gnómzár véd. Ilyen mun-
kaasztalra csak akkor rakható le munkás, ha a 
zár már ki lett nyitva.

Épületkártyák (az épületek akcióinak végrehajtása az akciófázisban) 

Passzolás, nyersanyagmezők

A mesterek jobban értenek a

nyersanyagok kitermeléséhez

- bővebben l. a begyűjtési

fázisnál.

Mesterek

Példa: A bányászcéh
senkié. Éva lerakja ide
egy törpéjét, beadva 1
aranyat a készletbe.

Annak függvényében, ki a céh, 0 vagy 1 aranyba kerül egy munkásnak
a lerakása.

Ha a céh senkié, az 1 aranyat a készletbe kell rakni.~

Ha egy céh egy másik játékosé, ő kapja az 1 aranyat.~

Ha a céh az adott játékosé, ingyen rakja le oda munkását.~

Céhek (a céhek akciónak végrehajtása az akciófázisban)

A király sátra (jobb sorrendjelző a begyűjtési fázisban)

Kőfejtő: Minden tör-
pe kitermel 1 követ.

Aranybánya: Minden 
tündér vagy törpe ki-
termel 1 aranyat.



Példa: Éva 2 fát gyűjt be mestertündérével, Márk
is 2 fát két tündérével (mindegyik egyet). Márk 
még kap 1 fát bónuszként azért, mert neki van a
legtöbb tündére az erdőben. (A mestertündér ebből
a szempontból ugyanúgy egy munkásnak számít,
mint egy normál tündér.) Ezután mindketten 
visszaveszik tündéreiket.

 

Most kapjátok meg a nektek játó nyersanyagokat, munkásokat, sorrendjelzőket és bevételt. A nyersanyagtáblát
fentről lefelé és balról jobbra kell végrehajtani. Minden végrehajtott mezőről vegyétek vissza munkásaitokat.

Minden ide rakott tündéretekért 1 fát kaptok.
Akinek közületek a legtöbb tündére van itt,
bónuszként kap még 1 fát (ha a legtöbb tündér
tekintetében egyenlőség van, senki sem kap bó-
nuszt).

3) Begyűjtés

Erdő

Példa: Éva és Jenő 1-1 követ kap törpéjükért. Mi-
vel a legtöbb törpe tekintetében egyenlőség van 
közöttük, egyikük sem kap bónuszt. Végül mindket-
ten visszaveszik törpéiket.

Minden ide rakott törpétekért 1 követ kaptok.
Akinek közületek a legtöbb törpéje van itt,
bónuszként kap még 1 követ (ha a legtöbb törpe
tekintetében egyenlőség van, senki sem kap bó-
nuszt).

Kőfejtő

Példa: Márk 1 fémet kap a törpe-tündér párjáért,
Anita pedig 2 fémet kap, mert mestertörpéje kettő
helyett dolgozik, így két tündérrel alkot egymaga
párt. A bónusz 1 fémet is Anita kapja, mert három
munkása van itt, Márknak csak kettő. Ezután
mindketten visszaveszik munkásaikat.

Minden ide rakott tündér-törpe párotokért 1
fémet kaptok. Akinek közületek a legtöbb mun-
kása van itt, bónuszként kap még 1 fémet (ha a 
legtöbb munkás tekintetében egyenlőség van, senki 
sem kap bónuszt).

Bánya

Példa: Jenő 2 aranyat kap két munkása miatt,
Éva pedig 4 aranyat két mestere miatt. Mivel a
legtöbb munkás tekintetében egyenlőség van kö-
zöttük, egyikük sem kap bónusz. Végül mindket-
ten visszaveszik törpéiket.

Minden ide rakott munkásotokért 1 aranyat kap-
tok. Akinek közületek a legtöbb munkása van itt,
bónuszként kap még 1 aranyat (ha a legtöbb mun-
kás tekintetében egyenlőség van, senki sem kap bó-
nuszt).

Aranybánya

A mesterek a nyersanyagmezőkön bizonyíthatják be hasznu-

kat: kétszer annyi nyersanyagot képesek begyűjteni, mint a 

normál munkások. Így egy mestertörpe a kőfejtőben két követ

képes kivésni, míg egy normál törpe csak egyet.

Habár begyűjtés tekitnetében kétszer olyan jók, a legtöbb

munkásért járó bónuszoknál ugyanúgy egy munkásnak számí-

tanak, mint a normál munkások.

 

A mesterek



Példa: Évának tündére van 
a toborzóasztalnál, így elve-
szi a készletből egy tündérét.
Jenőnek törpéje van a tobor-
zóasztalnál, ő pedig egy tör-
péjét veszi el a készletből.

Példa: Jelenleg így
vannak a sorrendjel-
zők a játékosoknál:

Miután mindenki sorra került, aki rakott munkást a király sátrá-
hoz, az átforgatott sorrendjelzőket vissza kell forgatni.

Éva látta, mire készül Márk, így gyorsan lerakta a király sátrához
törpéjét. Most ő jön, és kicseréli a megkapott 4-es jelzőt a 2-esre, 
átforgatva azt.

Ha van itt munkásotok, azt visszakapjátok, valamint a kész-
letből megkapjátok egy ugyanilyen (vagyis vagy tündér, vagy
törpe) munkásotokat, és a további fordulókban már ezt az új
munkást is használhatjátok. 

Miután a nyersanyagtábla mind a hét mezőjét végrehaj-
tottátok, következik az akciófázis.

Ha van itt munkásotok, sorban (balról jobbra) 
visszaveszitek munkásotokat, de előtte még ki-
cserélhetitek sorrendjelzőtöket egy másik játé-
kos sorrendjelzőjével.

Miután minden itteni munkás sorra került,
az átforgatott sorrendjelzőket vissza kell for-
gatni.

Egy fordulóban egy sorrendjelzőt csak egyszer
lehet elvenni. Ha elvesztek egy sorrendjelzőt
valakitől, azt átforgatjátok szürke oldalára, 
így jelezve, hogy ebben a fordulóban már 
nem vehetik el azt tőletek.

Ha a készletben már nincs ilyen munkásotok, elpazaroltá-
tok az akciót, és csak visszakapjátok ide lerakott
munkásotokat. 

Pillanatnyilag így 
vannak a sorrendjel-
zők a játékosoknál:

Márk tündére van legelöl a király sátránál, ő kicseréli 4-es jelzőjét az 
1-esre, átforgatva az utóbbit.

A játékosoknál ezek
a sorrendjelzők lesz-
nek tehát:

 

Példa: Éva már épített egy erődöt, egy kapuházat és egy tornyot.
Ezek közül csak kettőn van bevételikon, így 2 aranyat kap a 
készletből. Ezután megnézi, melyik adósávba tartozik. Pontko-
rongja a 15-ös mezőn van, ami a 2 aranyas adósávba tartozik,
így a 2 aranyat nyomban vissza is rakja a készletbe. Könnyen
jött, könnyen ment.

Először is mind annyi aranyat kaptok a készletből, ahány bevétel-
ikon látható saját, megépített épületeiteken. 

Ezután mind adót �zettek aszerint, hol van a pontsávon pontkorongotok.
(A pontsáv minden mezője egy adósávhoz tartozik.) Amennyi aranyat nem
tudok meg�zetni adótokból, annyi mezőt kell visszalépnetek pontkoron-
gotokkal a pontsávon. Amit tudtok adót, azt meg kell �zetnetek; csak 
azt �zethetitek győzelmi pontokkal, amit nem tudtok arannyal meg�zet-
ni.

Bevétel és adók

    adósáv

bevételikonok

Az első adósávban (1-5 győzelmipont) az adó 0 arany, és mindenadósávban 1 arannyal nő. Töre-kedjetek arra, hogy bevételetekmeghaladja az adókötelességeteket!

Az adó először alacsony,de ez hamar elmúlik!

A király sátra

A toborzóasztal



Játéksorrendben hajtjátok végre akcióitokat: először az hajtja végre összes ak-
cióját (már amiket képes és akar), akinél az 1-es sorrendjelző van, majd az jön,
akinél a 2-es sorrendjelző van, és így tovább. Az akcióitok sorrendjét ti hatá-
rozzátok meg, és bizonyos akciókat többször is végrehajthattok, ahányszor
akarjátok (és persze tudjátok).

Innentől ez az épület megépültnek számít, és ha tartozik
hozzá munkaasztal, a következő fordulóban lehet idekül-
deni munkást; ugyanígy lehet majd rátenni gnómot, ha
van rajta gnómzár, és ha van rajta bevételikon, a követke-
ző fordulótól bevételt ad az épület.

4) Akciók

Épület felépítése

építési költség

építési költség

Falépítés

Ne feledjétek, saját céhhez ingyen rakhattok le munkást; ha pe-dig valaki más rakná ide munkását, nem a készletbe adja beaz aranyat, hanem nektek �zet. Hoppá!  

Céhház építése

A képen a fal nincs részekre szabdalva, de minden falszimbólum egy-egy önállóan
megépíthető falszakaszt jelöl.

Példa: Márk kezében kocsma, bank és torony van, és van vala-
mennyi nyersanyag is. Ahogy nézegeti a játéktáblát, látha, hogy
az egyik fertályban van egy még el nem készült torony, és ha itt
építkezne, övé lenne itt a többség. Ez eldönti a dolgot: beadja a
szükséges nyersanyagokat, lerakja a toronykártyát maga elé, és
egy épületjelzőjét lerakja ennek a fertálynak az üres toronyszim-
bólumára.

Példa: Márk bizotsítani szeretné többségét eb-
ben a fertályban, de nincs a kezében olyan épü-
letkártya, mint amilyen üres épületszimbólu
mok vannak itt. Szerencsére van itt egy még el
nem készült falszakasz. Már ki�zeti az építési
költséget és lerakja egy épületjelzőjét az üres
falszakaszra.

Példa: Márk látja, hogy a
népek sokat használják a
bányászcéhet, így úgy gon-
dolja, onnét szép bevételt
húzhat. Be�zeti a céhház
építési költségét és egy épü-
letjelzőjét lerakja a céh
szimbólumára.

Céh és cehh

A falak nem épületek és megépítésük-
höz nincs szükség kártyára. Egy fal 

költsége mindig 3 fa és 3 kő (ahogy ez a se-
gédlapról is leolvasható). Az építési költséget
vissza kell raknotok a készletbe, utána pedig
egy épületjelzőtöket lerakjátok egy tetszőle-
ges üres falszimbólumra a játéktáblán. Egy
fordulóban bárhány falat megépíthettek, ha
bírjátok nyersanyagokkal.

A kezetekből bárhány kár-
tyát kijátszthattok. Ehhez
ki kell �zetnetek az épület
építési költségét, visszarak-

va a nyersanyagokat a készletbe, utána pedig egy épület-
jelzőtöket le kell raknotok egy olyan üres épületszimbó-
lumra, mint amilyen szimbólum a lapon látható.

A falakhoz hasonlóan a céhházak sem számítanak
épületeknek, ahogy kártya sem kell a megépítésük-

höz. Ha megépítitek egy céh céhházát, az építési költsé-
gét vissza kell raknotok a készletbe, utána pedig egy épü-
letjelzőtöket lerakjátok a céh szimbólumára. Innentől az
a céh a tiétek. Egy fordulóban bárhány céhház megépít-
hettek, ha bírjátok nyersanyagokkal.

Ugyanolyan akciókat több ütemben is vég-

rehajthattok, így nem kell egyszerre végre-

hajtanotok az összes építkezést vagy az összes

munkásakciót - és így lehetőségetek nyílik

ravasz kombinációk végrehajtására.

Ugyanolyan akciók

építési költség



Most aktiválhatjátok azokat a munkásokat, akiket ugyanezen forduló munkabeosztási
fázisában az épületek és a céhek munkaasztalokhoz raktatok (az egyes épületek és céhek
képességeit a függelékekben találjátok). Az aktiválás után visszaveszitek munkásaitokat.

a lap
ára

Lerakott munkás aktiválása

Fordulónként egyszer mind meglátogathatjátok a kereskedőházat.
A látogatás során egyszer eladhattok és egyszer vásárolhattok; a sor-
rendet ti határozzátok meg. A kereskedőház árait megtaláljátok a 
kalendáriumtáblán.
Ténylegesen a készlettel üzleteltek, onnét vesztek el, oda raktok
vissza.

Üzletelés a kereskedőházban (csak egyszer!)

Fordulónként egyszer mind be�zethettek 3 aranyat a készletbe,
hogy elvegyetek a kalendáriumtábláról egy gnómot, lerakva azt 
egy épületetek még üres gnómzárára. Innentől az eddig lezárt 
akció/munkaasztal megnyílik, mostantól használható. (Az egyes
képességeket a függelékben találjátok.)

Csak akkor fogadhattok fel gnómot, ha van üres gnómzá-
ratok.

Amikor befejezitek az akciófázist, legfeljebb 5 épületkártya lehet a kezetekben; akinek több van, annyit el kell dob-
nia, hogy csak 5 legyen a kezében. Miután mindenki végzett akcióival, a fázis véget ért; vagy az értékelési fázis kö-
vetkezik, vagy új forduló kezdődik.

E fázisban, amikor rajtatok van a sor, előbb-utóbb összes munkaasztal-
hoz rakott munkásátokat aktiválnotok, majd visszavennetek kell.

A gnómok száma korlátozott. Ha már nincs gnóm a ka-
lendáriumtáblán, többé nem tudtok gnómot felfogadni.

Gnóm felfogadása (csak egyszer!)

Legutolsó akciótokként beadhattok 1
aranyat a készletbe, hogy vegyetek egy
épületkártyát. Vagy a három felcsapott
lap egyikét veszitek el, vagy felhúzzátok
az épületpakli legfelső lapját. A lap a 
kezetekbe kerül. Ha a felcsapott lapok
egyikét veszitek meg, helyette azonnal
felcsaptok egy másik épületkártyát.

 

Épületkártya vásárlása (csak egyszer, és utolsó akcióként!)

Példa: Márk rakott munkást saját kovácsműhelyée és a toborzócéj munkaasztalához. Először
a kovácsműhelyen lévő munkását aktiválja (és veszi vissza), így kap 1 fémet a készletből. Utá-
na a toborzócéhnél lévő munkását aktiválja (és veszi vissza), így a készletből elveheti egy (tet-
szőleges) munkását - egy törpét vesz el.

Példa: Márk a kereskedőházban először elad
1 fémet 1 aranyért, majd az 1 aranyon vesz
1 fát.

Példa: Márk megépített fogadójában van egy üres gnómzár. Márk
be�zet 3 aranyat, és elvesz egy gnómot, lerakva az fogadójára, a
gnómzárra. A fogadó munkaasztala ezzel megnyílt, a következő
forduló munkabeosztási fázisában már lehet ide munlást rakni.

Példa: Márk minden akciót végrehajtott,
amit akart, és a kezében alig maradt lap.
Be�zet 1 aranyat és megnézi, mi van fel-
csapva. Nem tetszenek neki, így kockáz-
tat, és felhúzza a pakli legfelső lapját.
Örül, mert erődöt sikerült húznia; per-
szer pókerarcot vág, és a lapot sem mu-
tatja meg a többieknek. Ez volt az utol-
só akciója, így számára ez a fázis véget
ért.



Külön-külön nézzétek meg, kinek van a legtöbb
tündére, törpéje és gnómja. Minden fajtánál 3
győzelmi pont jár a legtöbbért, és 1 győzelmi
pont a második legtöbbért.

Egyenlőségek: Ha többeteknek ugyanannyi munkása 
van egy adott fajtából, mind a következő “szintért” 
járó győzelmi pontokat kapjátok; ilyenkor ez a követ-
kező “szint” kimarad.

Miután mind az öt fertályt és mind a három munkásfajtát kiértékeltétek, illetve eszerint áthelyeztétek pontko-
rongjaitokat, új forduló kezdődik a kalendáriumfázissal... kivéve, ha ez volt a hetedik, egyben utolsó forduló!
Ilyenkor a játék véget ér, és kiderül, ki győzött.

Munkások
tündérek

törpék

 gnómok

    

  A mestertündérek és a mestertörpék csak egy-
egy tündérnek, illetve törpének számítanak.
A gnómoknál az épületeiteken lévő gnómokat
számoljátok össze.

Tündérek: Évának van a legtöbb tündére (5), ő 3 győzelmi pontot kap. A második
legtöbb tündére Márknak van (4), ő 1 győzelmi pontot kap. Anita és Jenő nem kap-
nak győzelmi pontokat tündéreikért.

Törpék: Anitának és Márknak van a legtöbb törpéje (5-5), így mindketten máso-
dikak, és 1-1 győzelmi pontot kapnak. 4 törpéjével Jenő lett volna a második, azon-
ban csak harmadiknak számít, így ugyanúgy nem kap győzelmi pontokat, mint Éva.

Gnómok: Jenőnek van a legtöbb gnómja (3), így 3 győzelmi pontot kap. A többiek-
nek mind másodikak 2-2 gnómmal, azonban ez harmadiknak számít, így nem 
kapnak gnómjaikért győzelmi pontokat.

Ha a kalendáriumhenger nem vörös X-en van, az értékelési fázis elmarad,
és új forduló kezdődik a kalendáriumfázissal.

Segédlapotokon megtaláljátok a ponttáblázatot, amin látjátok, miért és
mennyi győzelmi pontot kaphattok. A kapott győzelmi pontokat a pont-
sávon lépitek le pontkorongotokkal.

Ha a kalendáriumhenger vörös X-en van, értékelésre kerül sor! (Csak há-
rom értékelési fázis van a játékban, egy minden évszak végén.) Két dologért
kaptok győzelmi pontokat: a fertályokért és a munkásokért.

 

 

Külön-külön értékeljétek ki mind az öt fertályt. Akinek egy fertályban a legtöbb épületjelzője van
(az épületeken, a falakon és a céhházakon lévő épületjelzők is számítanak), az 5 győzelmi pontot kap.
Akinek a második legtöbb épületjelzője van a fertályban, 3 győzelmi pontot kap; ha négyen
vagy öten játszotok, 1 győzelmi pont jár a harmadik legtöbb épületjelzőért.

Egyenlőségek: Ha többeteknek ugyanannyi épületjelzője van, mind a következő 
“szintért” járó győzelmi pontokat kapjátok; ilyenkor ez a következő “szint” kima-
rad.

5) Értékelés

Fertályok

a ponttáblázat

a kalendárium

Példa: Négyen játszanak. Ebben a fertályban
Jenőnek van a legtöbb épületjelzője (4), így ő
5 győzelmi pontot kap. A második legtöbb épü-
letjelzője Anitának és Márknak van (2-2), így
ők mindketten harmadikak, és 1-1 győzelmi 
pontot kapnak. Évának 1 épületjelzőjével csak
a negyedik, nem kap győzelmi pontot.

Az értékelésnél óvatosan szét-

húzhatjátok a fertálytáblákat,

hogy egyértelmű legyen, mely

épületjelzők mely fertályban

vannak.

Oszd meg és uralkodj!

Márk         Anita         Jenő           Éva    
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A játék ketten is élvezhető, de ehhez a szabályokon kis mértékben változtatni kell. Célszerű, ha először hárman vagy
többen játszotok, és csak utána próbáljátok ki a kétszemélyes játékot.

Ha csak ketten játszotok, játszik veletek még két nem játékos (NJ) is, akik cselekedetei felett korlátozott befolyással
bírtok. A játék a normál szabályok szerint folyik, az alábbi eltérésekkel:

Válasszatok egy-egy színt a két NJ-nek. Nekik csak épületjelzőikre, munkásaikra (l. lentebb) és a 3-as, illetve a 4-es
sorrendjelzőre van szükségük. Akinél a 3-as sorrendjelző van, az az NJ3, akinél a 4-es, az az NJ4. Amelyikőtöknél
az 1-es sorrendjelző van, az irányítja majd az NJ3-at, akinél a 2-es sorrendjelző, az irányítja majd az NJ4-et. Ami-
kor sorrendjelzőt cseréltek, azt is megcserélitek, hogy melyik NJ-t irányítjátok (az NJ-k végig megtartják eredeti
sorrendjelzőjüket).

Az interaktív céhek közül csak a máguscéh használható - ellenben erősen javallott, hogy ezt használjátok. Az alap-
és a nyersanyagcéhek bármelyike használható.

“Saját” NJ-tek 1-1 törpéjét rakjátok le egy tetszőleges céhhez. Amíg ott van az NJ törpe, addig azt a céhet nem 
használhatjátok. A kalendáriumtáblára rakjátok le mindkét NJ 4-4 törpéjét és tündérét.

Függelék: 2 játékos

Előkészületek

A normál szabályok szerint, de amikor már mindketten befejeztétek akcióitokat, az NJ-k jönnek. Először az 1-es
játékos választ egyet a felcsapott épületkártyák közül vagy csapja fel a húzópakli felső lapját, és utána egy ilyen épü-
let üres szimbólumára lerakja az NJ3 egyik épületjelzőjét, mad eldobja a kártyát. Ugyanígy jár el a 2-es játékos is, ő 
az NJ4 épületjelzőjét fogja lerakni az épületkártyára, amit elvett vagy felcsapott. Az elvett kártya helyett mindig újat 
kell felcsapni!

Úgy kell kiértékelni a fertályokat és a munkásokat, mintha négyen játszanátok (azaz van harmadik hely is).

Mindkét NJ-nek 4-4 tündére és törpéje van, így kell számolni velük a munkások többségének kiszámításánál (ezért
kerültek a kalendáriumtáblára ezek a munkásaik, emlékeztetőnek).

Miután ez megtörtént, az NJ-k törpéit az óramutató járása szerint át kell tenni a következő céhekre (ha az egy  játéko-
sé, a játékos kap 1 aranyat a készletből).

A játék menete

Értékelés

A játék a harmadik értékelési fázis befejeztével (azaz a hetedik forduló végén) ér véget. 
Az a játékos, akinek a legtöbb győzelmi pontja van, megkapja a Kastély Kulcsát! 

Győztél hát, bebizonyítottad, hogy erre a munkára te vagy a legalkalmasabb. Közben barátokra tettél szert... vagy nem. Lényegtelen, hiszen győztél!

A király kegyében sütkérezel, megkaptad tőle a Kastély Kulcsát (ami persze csak ceremoniális dísz, nem nyit az égvilágon semmit), valamint a Belfort

fővárnagya kitüntető rangot. (És ami a legfontosabb, az elkövetkező zsíros szerződéseket is mind te kapod majd.) A törpék kurjongatva emelgetik az

egészségedre söröskorsóikat, a tündérek gálánsan és elegánsan megtapsolnak, a gnómok még egyszer ellenőrzik a könyvelésed, hogy tényleg ennyi pontot

szereztél vajon. Belfort népe egy emberként ünnepel téged az utcán, kivéve lesújtott és elfeledett ellenlábasaid, akik szomorú, mogorva vagy dühös arc-

cal elosonnak - vélhetően, hogy megtervezzenek egy kerti budit vagy hogy felügyeljék a kátyúk betemetését. Kit érdekelnek? Téged, a Nap és a Nép Hő-

sét, bizonyosan nem!

Egyenlőség: Egyenlőség esetén az győz az érintettek közül, akinek több nyersanyaga (fája, köve, féme és aranya
összesen) maradt, de minden fém 2-t ér, a többi 1-1-et. Ha ez is egyenlő, az érintettek mind győztesek.

A játék vége

Győzelem, édes győzelem!



A játékban tízféle épület van, és mindegyik épületben öt darab van a pakliban.
Az alábbiakban az épületek képességeit magyarázzuk el.

Függelék: Épületek

Ár:

Bevétel: nincs
A munkaasztal akciója: Vegyél el 1 fémet a készletből.
  A gnómzár akciója: Fordulónként egyszer, az akciófázisban beadhatsz 1 aranyat a készletbe, hogy elvegyél on-
  nét 1 fémet.

KOVÁCSMŰHELY

Ár:

Bevétel: 1 arany
A gnómzár akciója: Amikor kinyitod a gnómzárat, egy tündéredet azonnal mestertündérré teszed - ez úgy törté-
nik, hogy egy tündéredet átforgatod mesteroldalára. Ez a tündér a játék végéig mestertörpe marad. Ha úgy látod, 
túl kevés mestertündéred van, ezt leellenőrizhed úgy, hogy megszámolod, hány olyan parkod van, amin van 
gnómod.

PARK

Ár:

Bevétel: nincs
  A gnómzár akciója: A gnómzár kinyitása után a következő fordulókban rakható a munkaasztalhoz munkás.

A munkaasztal akciója (megnyitása után): Adj be 1 aranyat a készletbe a munkás lerakásakor. Vedd el egy
tündéredet vagy törpédet a készletből. Az új munkás a játék végéig a rendelkezésedre áll. Ha a készletben már
egy munkásod sincs, az akció elvész.

:

FOGADÓ

Ár:

Bevétel: 1 arany
A gnómzár akciója: Amikor kinyitod a gnómzárat, egy törpédet azonnal mestertörpévé teszed - ez úgy történik,
hogy egy törpédet átforgatod mesteroldalára. Ez a törpe a játék végéig mestertörpe marad. Ha úgy látod, túl kevés
mestertörpéd van, ezt leellenőrizhed úgy, hogy megszámolod, hány olyan kocsmád van, amin van gnómod.

KOCSMA

Ár:

Bevétel: 1 arany
 A gnómzár akciója: A gnómzár kinyitása után a következő fordulókban rakható a munkaasztalhoz munkás.

A munkaasztal akciója (megnyitása után): Adj be 1 aranyat a készletbe a munkás lerakásakor. Vegyél el a kész-
letből egy gnómot és rakd le egy üres gnómzáradra, mintha csak felbérelted volna a gnómot. Ez nem számít 
bele abba a limitbe, hogy fordulónként csak egy gnómot fogadsz fel. Ha nincs már gnóm a készletben vagy 
nincs üres gnómzárad, az akció elvész.

TORONY



Ár:

Bevétel: 1 arany
A gnómzár akciója: Fordulónként egyszer, az akciófázisban elvehetsz 1 aranyat a készletből.

BANK

Ár:

Bevétel: 1 arany
A munkaasztal akciója: Vegyél el 2 aranyat a készletből. 

Az első gnómzár akciója: Az akciófázisban másodszor is ellátogathatsz a kereskedőházba (vagyis ott egyszer elad-
hatsz és/vagy vásárolhatsz).
A második gnómzár akciója: Az akciófázisban harmadszor is ellátogathatsz a kereskedőházba (vagyis ott egyszer 
eladhatsz és/vagy vásárolhatsz).

PIAC

Ár:

Bevétel: nincs 

Fémlap: Minden kapuház két fertályhoz tartozik, két épületszimbóluma van. Amikor megépítesz egy kapuházat,
választasz egy üres szimbólumot és lerakod rá épületjelződet.
 A gnómzár akciója: Amikor kinyitod a gnómzárat, egy olyan kapuházra, ahol van már egy épületjelződ és ahol
 van egy üres épületszimbólum, a szimbólumra lerakhatod épületjelződet. 

KAPUHÁZ

Ár:

Bevétel: 1 arany
Fémlap: Minden erődszakaszon két épületszimbólum van. Amikor megépítesz egy erődszakaszt, mindkét szimbó-
lumra rakd le egy-egy épületjelződet (így kettővel megnő a befolyásod az adott fertályban).

ERŐD

Ár:

Bevétel: 1 arany
A munkaasztal akciója: Húzd fel a kezedbe az épületpakli legfelső két lapját, majd dobj el a kezedből két tetsző-
leges épületkártyát.
 A gnómzár akciója: Amikor befejezed az akciófázist, húzz ingyen egy épületkártyát az épületpakliból. Utána, ha
 szükséges, dobj el annyi épületkártyát, hogy csak 5 maradjon a kezedben.

KÖNYVTÁR



Akció: Válassz ki egy olyan épületet, céhházat
vagy falszakaszt, ami senkié, és rakd rá egy épü-
letjelződet. Az építés költségét ki kell �zetned,
de 1 fémmel vagy 2 fával/kővel kevesebbet kell
be�zetned a tényleges árnál.

Nem játszol ki épületkártyát.

A céh használata következében (most vagy ké-
sőbb) előállhat az a helyzet, hogy valaki kezé-
ben olyan épületkártya van, amely épületnek
már nincs üres szimbóluma. Ezzel az épület-
kártyával már nem lehet építkezni, a lap telje-
sen haszontalan. 

Ha erődöt építesz, annak mindkét szimbólu-
mára lerakod egy épületjelződet. Ha kapuhá-
zat építész, két szimbóluma közül válaszasz
egyet, és arra lerakod egyik épületjelződet.

 

A segédlapodon megtalálod az épületek és a
falak építéséi költségét, a céheké pedig céh-
lapjukon látható.

Függelék: Céhek

Ha a készletben már nincs tündéred/tör-
péd, nem vehetsz el (olyan) munkást.

Nem vehetsz el gnómot, ha már nincs a
készletben, vagy ha nincs olyan üres 
gnómzárad, amire most azonnal le tud-
nád tenni.

Ha sem munkást, sem gnómod nem tudsz
elvenni, az akciót elvesztegetted.

Ár:

Akció: A készledből vedd el egy tündéredet
vagy törpédet, hogy a játék végéig munká-
sodként használd, vagy a készletből vegyél
el egy gnómot, hogy nyomban lerakd egy
megépített épületedre, egy üres gnómzárra.

Minden látogatásnál egyszer eladhatsz és/vagy
vásárolhatsz.
A fel nem használt látogatások elvesznek.

Ár:

Akció: Ebben az akciófázisban legfeljebb egy-
szer vagy kétszer elvehetsz 1 fémet a készlet-
ből, a fémért beadva 1 fát vagy 1 követ.

Második akció: Emellett ebben az akciófázis-
ban még háromszor ellátogathatsz a kereske-
dőházba.

 

 

Az eldobott lap lehet az, amelyiket éppen
most húztad.

Ár:

Akció: Húzz 3 épületkártyát a pakliból, majd
dobj el a kezedből 1 épületkártyát.

  

ALAPCÉHEK

Ár:

Kereskedőcéh

Építészcéh

Könyvtároscéh

Toborzócéh



Ár:

Akció: Vegyél el 4 fát a készletből.

Ár:

Akció: Vegyél el 2 fémet a készletből.

Ár:

Akció: Vegyél el 3 aranyat a készletből.

Ár:

Akció: Vegyél el 4 követ a készletből.

Ár:

Akció: Egy játékostársadtól lopj el legfeljebb
3 aranyat vagy lopj el 1-1 aranyat legfeljebb
három játékostársadtól.

Ár:

Akció: Minden játékostársad kiválaszt a 
kezében lévők közül egy épületkártyát, és
felfedi azt. A felfedett lapok közül válassz
ki és vegyél el egyet; a többi kártyát vissza-
veszik tulajdonosaik.

Ár:

Akció: Egy játékostársadtól lopj el 1 fémet
vagy 2 fát/követ vagy lopj el 1-1 fát/követ
legfeljebb három játékostársadtól.

Ár:

Akció: Válassz ki két ugyanolyan épületet, 
vagy két céhházat, vagy két falszakasz, és a
két célponton lévő összes épületjelzőt cseréld
meg.

Ha egy a csere következtében egy kapuházra
csak egy épületjelzőt raksz, te döntöd el, 
hogy a két szimbólum közül melyikre kerül.

 

INTERAKTÍV CÉHEK

NYERSANYAGCÉHEK

Tolvajcéh Rablócéh

Favágócéh

Pénzváltócéh

Bányászcéh

Kőfaragócéh

Máguscéh Kémcéh
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