
Tartalom• 8 sürgönylapka  
• 6 alattvaló asszony 6 színben 

Előkészületek Az egyik játékos megkeveri a sürgönylapkákat, majd 
hátoldalukkal felfelé (egy képpel lefelé fordított kupacba) a pontozótábla 
mellé helyezi őket. A játékosok a saját színükhöz tartozó alattvaló 
asszonyt a pontozótábla „0” mezőjére helyezik saját alattvalójuk mellé. 
Így a pontozótáblán minden játékosnak két pontozófigurája lesz.

Játékmenet Amikor egy játékos pontokat szerez, eldöntheti, 
hogy melyik figurájával lépi le pontszámait. 
Ha a soron lévő játékos (és csakis ő) egy sötét mezőre lép (0, 5, 10, 15, …), 
kap egy sürgönyt. Felhúzza a sürgönyök kupacának legfelső lapkáját, majd 
a következő két lehetőség közül dönt:

• végrehajtja a sürgönyön látható akciót 
VAGY • szerez 2 pontot (mely a jobb alsó sarokban a pecséten látható)

Miután a játékos a két lehetőség egyikét végrehajtotta, a sürgönyt 
visszahelyezi a kupac aljára.

A különböző sürgönyök: 
1.) A „legkisebb” út kiértékelése: A játékos pontokat kap egy 
olyan útért, melyen legalább 1 alattvalója áll (nem kell, hogy 
többségben legyen). Annyi pontot kap, amennyit azért az útért 
a játék végén kapna. Ha több úton is állnak alattvalói, annak a 
pontszámát kapja meg, amely a játék végén a legkevesebbet 
érné. Az alattvaló ezután az úton marad.

2.) A „legkisebb” 
vár kiértékelése: Az 1-
es sürgönnyel azonos, 
csak ez egy várra 
vonatkozik.

4.) Címerenként 2 pont: A játékos 2 pontot kap minden 
címerért, mely azokban a várakban található, ahol van legalább 
1 alattvalója (nem kell többségben lennie).
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3.) A „legkisebb” 
templom kiértékelése: 
Az 1-es sürgönnyel 
azonos, csak ez egy 
templomra vonatkozik.
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5.) Lovagonként 2 pont: A játékos 2 pontot kap 
minden egyes lovagjáért (a várakban lévő 
alattvalóiért). A lovagok ezután játékban maradnak.

6.) Parasztonként 2 pont: A játékos 2 pontot kap 
minden egyes parasztjáért (a mezőkön lévő 
alattvalóiért). A parasztok ezután játékban maradnak.

7.) Még 1 lapka lehelyezése: A játékos húz még 
egy lapkát és lehelyezi azt. A rendes szabályok 
szerint egy alattvalót is helyezhet rá.

8.) Egy alattvaló kiértékelése és visszavétele a játéktérről:
A játékos kiválasztja az egyik alattvalóját, mely már a játéktéren 
áll. Ha ő van többségben azon a területen, ahol ez az alattvaló 
áll, az adott terület kiértékelődik (ahol csak ő kap pontot).

A játékos a kiértékelt területért a játékvégi pontozásnak 
megfelelő pontszámot kap. A kiválasztott alattvaló visszakerül a saját 
készletébe.

További szabályok: Ha egy körben egyszerre több építmény is kiértékelésre 
kerül, a pontozófigurával csak a pontok összesítése után léphetünk. 
Körönként egy játékos csak egy sürgönyt kaphat, még akkor is, ha több 
elkészült építménynek köszönhetően mindkét pontozófigura sötét mezőre 
érkezik. Ha azonban egy sürgönyből pontokat szerzünk, annak 
köszönhetően kaphatunk egy újabb sürgönyt ugyanazon a körön belül. 
Ha azzal is pontokat szerzünk, megint újabb sürgönyhöz juthatunk, stb.

Fontos: Csak a soron lévő játékos kaphat sürgönyt, még akkor is, ha 
másik játékos figurája is egy sötét mezőre lépett.

A játék végi értékeléskor a két pontozófigura által szerzett pontot 
összesítjük. Ezután minden játékos egyik figuráját az összesen elért pont-
számra helyezi, a másik figurát pedig visszateszi a dobozba. A játék végi 
eredményért nem jár újabb sürgöny.
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KKKiiieeegggéééssszzzííítttééésss:::   AAA   gggaaabbbooonnnaaakkkööörrrööökkk:::   Mindegyik Mini 
dobozában található egy lapka a 7. Mini 
kiegészítőhöz, A gabonakörökhöz. Ebből 
a kiegészítőből már egy lapka is használ-
ható, de a legjobban 6 lapkával játszható. 
Ennek szabályai a wwwwwwwww...ccc aaarrrcccaaassssssooonnnnnneee...ddd eee 
oldalon találhatóak.
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