
 

 

Játék elemei: 6 új terület lap „Gabonakörökkel” 

A játék előkészítése: A „Gabonakörök” terület lapokat a többi területlap közé keverjük 

Szabályok: A játékos aki a „Gabonakörök” terülellapot húzta a normál szabályok szerint lerakja és 

elhelyezhet rá egy követőt. Ezt követően minden játékos - a soron következő játékostól balra ülő 

játékossal kezdve - az alábbi akciók közül hajt végre egyet: 

A Elhelyez egy követőt a játék terülen, oda ahol már van egy követője, olyan területen amelyet a 

„Gabonakörök” területlap határoz meg 

VAGY 

B Eltávolít egy követőt a „Gabonakörök” által meghatározott területről 

A következők szerint történik: 

 A soron lévő játékos választ A vagy B közül 

 A követő típusát a húzott lap határozza meg: 

 Gabonakör: "vasvilla" – A parasztok (mezőkön) érintettek 

 Gabonakör: "ütő" – Az útonállók (utakon) érintettek 

 Gabonakör: "pajzs" – A lovagok (városban) érintettek 

Ha a játékos az A lehetőséget választja, akkor mindegyik játékos elhelyez egy követőt arra a helyre 

ahol már van egy követője a meghatározott fajtából (parasztot a paraszthoz, útonállót az 

útonállóhoz, lovagot a lovaghoz). 

Ha a játékosnak nincsen a játéktáblán  meghatározott típusú követőből, akkor nem rakhat le / 

vehet fel követőt. A tőle balra ülő játékos következik a fent leírt lépésekkel. 

A területkártyát lerakó játékossal ér véget a kör, és a következő játékos új lapot húzhat a normál 

szabályok szerint.  



Példa az A lehetőségre 

1. Piros lehelyezett egy pajzsos ”Gabonakörös” területlapot és lehelyezett rá egy követőt. 

Piros az A lehetőséget választotta. Mindegyik játékos elhelyez egy lovagot (a pajzs 

határozza meg) egy olyan lapra, amelyiken már áll lovagja. 

2. Zöld lerak egy lovagot a már lentlévő lovagja mellé. 

3. Kéknek nincs lovagja, tehát nem rakhat le követőt. 

4. Piros elhelyez még egy lovagot az utoljára letett területkártyára (a kártya felső részére nem

helyezheti el a lovagot, tekintettel arra, hogy az még különálló városrész, ahol nincs

lovagja). 

Példa a B lehetőségre 

1. Zöld elhelyezett egy vasvillás „Gabonakörök” területlapot és elhelyezett rá egy követőt

(lovag). A város 6 pontot ér Zöldnek és visszakapja a lerakott lovagot. Ezután a B

lehetőséget választja. Minden játékosnak le kell vennie egy parasztját (a vasvilla határozza

meg). 

2. Kék leveszi egy parasztját. 

3. Piros leveszi egy parasztját. 

4. Zöldnek nincs parasztja, tehát nem vesz le követőt a játéktérről. 
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