
ELÔKÉSZÜLETEK
1) A kártyák szétválogatása
A kártyacsomagokban található 120 kártyalapot szétválogatjuk 8 pakliba, és hátlapjukkal fölfelé az asztalra teszzük ôket.

9 kártya fehér-piros pajzs hátlappal
(A játékos induló uradalma)

9 kártya fekete-piros pajzs hátlappal
(B játékos induló uradalma)

11 kártya fát ábrázoló hátlappal (ezeket
a terepkártyákat párosával hozzuk
játékba, amikor új falut építünk)

7 kártya utat ábrázoló hátlappal
(az utak mindig 2 települést kötnek össze)

5 kártya falut ábrázoló hátlappal
(mindegyik 1 gyôzelmi pontot ér)

7 kártya várost ábrázoló hátlappal
(mindegyik 2 gyôzelmi pontot ér)

10 különleges esemény kártya
kérdôjelet ábrázoló hátlappal

(ezeket az esemény kocka megfelelô
dobásával hozzuk játékba)

62 uradalom-, illetve akciókártya jelzés nélkül.
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A 120 kártyát 3 nagy csoportba sorolhatjuk: uradalom- és akciókártyák
(jelzetlen hátlappal), esemény kártyák (? szimbólummal) és település
kártyák (különbözô szimbólumokkal, „Település kártya” felirattal).
A település kártyákkal bôvíthetjük uradalmunkat: ide tartoznak mindkét
játékos kezdô kártyái, valamint a falu-, város-, út- és terepkártyák.
Ha egyszer letettük ôket, a játék végéig az asztalon maradnak. Ezt az

alapot a fejlesztôkártyák töltik meg élettel: ezek – a lovagok, a flották és
az épületek – közé keverve találjuk az akciólapokat is. Minden
uradalom kártyára hathatnak egyes akciólapok, illetve esemény kártyák.
Utóbbiak olyan, különleges alkalmakat jelenítenek meg, amelyek
többnyire eltérô mértékben, de mindkét játékos uradalmának fejlôdését
befolyásolják.

események városok falvak utak területek Ausbaukarten

A kártyák képes felével lefelé az asztal közepére, a két játékos térfele
közé tesszük az ábrán látható öt kártyacsomagot.

A fejlesztô– és akciókártyákat összekeverjük, és öt, nagyjából egyforma
méretû paklira osztjuk. Ezt az öt húzó paklit ugyancsak az asztal
közepére, a már elhelyezett, jelölt hátlapú kártyacsomagok mellé tesszük.

2) A paklik elôkészítése

Középre tesszük az induló (feliratozott) út kártyát, tôle jobbra és balra
pedig egy-egy falut.
A falvak fölött és alatt üresen hagyunk egy-egy kártyahelyet, azok két
oldalára (tehát a kezdô út fölé és alá, valamint a falvaktól átlósan kifelé)
a hat terepkártyát tesszük le. Szabadon megválaszthatjuk, hogy az egyes
terepkártyákat a hat lehetséges hely melyikére tesszük.

Egy lehetséges kezdô állás:

Kezdô játékos

Az a játékos kezd, aki nagyobbat dob a számozott kockával.

Kezdô kártyák húzása

• A kezdô játékos kiválaszt egy húzó paklit, átnézi, és kivesz belôle
három kártyát.

• A másik játékos a maradék négy pakli valamelyikébôl választ magának
három lapot.

A kezdô kártyák kiválasztása után mindkét paklit – továbbra is a kártyák
képes felével lefelé – visszatesszük a helyére.

Fontos!

• A paklikban hagyott kártyák sorrendjét nem változtathatjuk meg!

• Kezdôlapnak a zöld keretû kártyákat célszerû választani. A piros
keretû épületeket csak városhoz tehetjük le, a legtöbb sárga akciólapot
pedig csak akkor játszhatjuk ki, amikor a két játékosnak együtt már
legalább hét pontja van! (Az akciókártyák kijátszásának részleteit a
11. oldalon ismertetjük.)

A játék elején minden terepkártyánkat úgy fordítjuk, hogy az egy
nyersanyagot mutató oldala forduljon felénk.

3) Kezdô uradalom
Eldöntjük vagy dobással kisorsoljuk, hogy ki melyik induló paklival
játsszon. Ki-ki saját térfelén építi fel uradalmát a piros-fehér, illetve
a piros-fekete pajzsos kezdô pakliból. (A két
térfelet a játékszabály elsô oldalán látható
módon a 10 kártyapakli választja el egymástól.)

2 3

A lapok között lehetôleg hagyjunk egy kis helyet, mert a játék közben
gyakran forgatjuk a terepkártyákat!

4) Elôkészületek
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Bôvítés az olyan mûvelet, amellyel kiterjesztjük uradalmunkat. Újabb falut az
uradalmat jelzô kártyasor jobb vagy bal oldalára építhetünk. Ehhez elôször egy
utat kell vennünk valamelyik szélsô településünk mellé, hogy (egy gyôzelmi
pontot szerezve) megépíthessük az új
falut, mert a szomszédos településeket
egy-egy úttal kell összekötnünk.
Bôvítés az is, amikor valamelyik fal-
unkat várossá fejlesztjük.

Ha utat, falut vagy várost
építünk, a megfelelô nyers-
anyagok kifizetése után az
új bôvítés kártyáját (képpel felfelé) el
kell helyeznünk uradalmunkban. Mivel
minden települést négy föld vesz körül,
az újonnan épített faluhoz azonnal
felhúzunk két terepkártyát a pakli tetejérôl, és a falu kártyától átlósan kifelé
helyezzük el ôket – magunk döntjük el, hogy melyiket tesszük fölülre és melyiket
alulra. Az új terepkártyák javítják nyersanyag-termelésünket!

Fejlesztés
Az uradalmunkat fejlesztô kártyákat a
kezünkbôl tehetjük le – tehát mindig
csak olyasmit fejleszthetünk, aminek
kártyája a kezünkben
van. Ilyenkor befizetjük a
szükséges (a kártya
képes oldalán feltüntetett)
nyersanyagokat, majd
elhelyezzük uradalmunkban a kártyát:
egy falu vagy város fölé vagy alá, tehát
két terepkártya közé.

Ha sürgôsen szükségünk volna egy olyan uradalom- vagy akciókártyára, ami épp
nincs a kezünkben, két tetszôleges nyersanyagot befizetve átnézhetjük érte az
egyik húzó paklit, és a véletlenszerû húzás helyett választhatunk abból egy lapot.
Ha végeztünk tevékenységeinkkel, pótoljuk a kijátszott lapokat, azaz kiegészítjük
kezünket az éppen megengedett számú lapra. Ezeket vagy húzzuk (egyesével) egy
vagy több húzó pakli tetejérôl, vagy nyersanyagok befizetése ellenében a fentebb
leírt módon kiválasztjuk ôket.

Új nyersanyagokat mindig a menet elején kapunk. A soros játékos dob a két
kockával. A számozott, termelô kocka eredménye mutatja, hogy mely földeken
termelünk. Mielôtt mindketten megkapnánk nyersanyagainkat, megnézzük, mit
mutat az esemény kocka, és lejátsszuk azt, ami az öt lehetséges esemény közül
bekövetkezett.

Uradalmunk kezdetben két faluból áll, és ezeket egy út köti össze. A falvak körüli
földeken (terepeken) termeljük a különféle nyersanyagokat.

Minden falu 1 gyôzelmi pontot ér. A játékot az nyeri,
akinek sikerül 12 gyôzelmi pontot gyûjtenie. Mivel
két pontunk már az induláskor van,
ezért valójában csak 10 pontot kell
összegyûjtenünk!
Az építkezéshez nyersanyagokra van szükségünk.
Ezeket a földeken termelhetjük: amikor a termelô
kockával (a számozott

kockával) dobunk, minden olyan föld, amelynek
kártyáján ilyen számot látunk, termel tulajdonosának
egy-egy, típusának megfelelô nyersanyagot.
A nyersanyagokat nem a kezünkbe kapjuk; azokat
csupán jelképesen, „elszámolási egységként” tartjuk
nyilván a terepkártyákon. Egy-egy földön 0–3
nyersanyagot tárolhatunk; azt, hogy éppen mennyit,
a kártya forgatásával jelezzük (úgy, hogy a megfelelô számot mutató oldala
nézzen a föld tulajdonosa felé.)

A játékteret az „Elôkészületek” pontban leírt módon alakítjuk ki.
Mindkét játékos kezébe veszi a kiválasztott három lapját.

Figyelni kell arra, hogy:

• játék menetekbôl áll,
• a két játékos felváltva kerül sorra,
• a kezdô játékos indítja a játékot.

Tipp: Minden, nyíllal (‡) jelölt részrôl további információkat találunk
a „Részletes játékleírás” fejezetben.

Nyitó fázis: dobás
A soros játékos dob a két kockával.

Az esemény kockán (�) öt lehetséges esemény szimbóluma található
(�-bôl kettô van). Az esemény mindkét uradalomra hat. Az eseményt
azonnal, minden más lépés elôtt le kell játszani!

Az esemény után megnézzük, milyen számot dobtunk a termelô
kockával. Az összes, ilyen számú terület termel (�). A dobás
eredményeként mindkét játékos kap legalább egy nyersanyagot (ha azt
el tudja raktározni).

Második szakasz: Fô fázis
A menet tulajdonképpen a dobás után kezdôdik. A soros játékos akár
többször is, tetszôleges sorrendben a következôket teheti:

1. építhet,
2. cserélhet,
3. akció kártyákat játszhat ki.

1) Építés
A) Építési költségek (‡)

Az építés nyersanyag(ok)ba kerül. Aki építeni akar, annak elôször
megfelelô számú és fajtájú nyersanyagot be kell fizetnie a bankba.
(Ehhez kisebb számokra kell forgatnia azok terepkártyáit.)

B) Út (‡), falu (‡), illetve város (‡) építése

A játékos bôvíti uradalmát, ha (a középsô kártyasor jobb vagy bal
oldalára) egy utat és egy falut épít, vagy várossá fejleszti egy faluját. A
nyersanyagok befizetése után a megfelelô pakliból elveszi az adott
bôvítés kártyáját, és egy szélsô települése vagy útja mellé teszi; a város
kártyáját az éppen fejlesztett falu kártyájára helyezzük, elfedve vele azt.

C) Lovag állítása, épület építése

Falvainkat és városainkat a föléjük vagy alájuk kijátszott lovag-, flotta- és
épület kártyákkal fejleszthetjük. Csak a kezünkben tartott lapok közül
játszhatunk ki bármit is – és csak akkor, ha ennek feltételei adottak.
Ilyenkor befizetjük a lap játékba hozásához szükséges nyersanyagokat, és
a kártyát letesszük egy szabad telekre (�) (valamely település fölé vagy alá).

D) Egyéb gyôzelmi pontok

A lovag, illetve a malom figurája is egy-egy
gyôzelmi pontot hoz birtokosának. A lovag a
nagyobb lovagi erô jele, és akkor kapjuk meg,
ha kiállított lovagjaink összesítve erôsebbek
ellenfelünkénél. A lovagok erejének szimbóluma
a vaskesztyû; a lovag erejét a kesztyû mellett álló
szám jelzi. A malmot a jobb kereskedô kapja –

az, akinek több kereskedô pontja van (ezek az egyes lapokon látható
malom jelek). A malomért vívott harcban kereskedô pontokkal csak az
a játékos gyôzhet, akinek legalább egy városa áll már.

2) Nyersanyagok cseréje
A) Csere a másik játékossal
A két játékos megkötés nélkül csereberélhet. Nem írunk elô
cserearányokat; a játékosok szabadon egyezkedhetnek. Az egyetlen
megkötés, hogy csak nyersanyagokat cserélhetnek egymással.

B) Beváltás a bankban
Három egyforma nyersanyagért kaphatunk egy bármilyen másfélét
(3:1 arányú csere).

3) Akciókártyák kijátszása
Az akciókártyák kijátszásáért nem kell nyersanyagot fizetni.
Akciólapot akkor játszhatunk ki, ha kettônk összpontszáma elérte
a hetet. (Az akciókártyák kijátszásáról lásd a 11. oldalt!)

A menet vége, (�) kezünk kiegészítése
A tevékenységével végzô játékosnak meg kell néznie, hogy pontosan annyi
lapja van-e, mint amennyi lehet. Alapesetben ez három. Ha ennél
kevesebb lapunk van, addig húzunk egy vagy több húzó pakli tetejérôl,
ameddig kezünket ki nem egészítettük. (Két nyersanyagot befizetve
választhatunk is!)

2

ALAPSZABÁLYOK

Ha valamilyen nyersanyagot kapunk (termelünk dobással, cserélünk
ellenfelünkkel, vagy beváltunk a bankban), forgassuk a kártyát a megfelelô,
nagyobb értékre! Amikor felhasználunk vagy veszítünk valamit, annak kártyáját a
megfelelô, alacsonyabb értékre forgatjuk. Amikor valamilyen nyersanyagot
termelünk, csak a dobott számnak megfelelô kártyát forgathatjuk a nagyobb
készletet jelzô értékre – másik, azonos típusú földét nem.

Bôvítés
Ha van a megfelelô fajtákból elég nyersanyagunk, gyarapíthatjuk, bôvíthetjük
uradalmunkat.

Bôvítés BôvítésStartsiedlungen

Raktározott
nyersanyagok: 1 2 3

� � � �
0

JÁTÉKSZABÁLYOK RÖVIDÍTETT FORMÁBAN
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1) Dobás: Az esemény kocka és a termelô kocka
1.1. Esemény kocka

Az esemény kockával az alábbi, azonnal
lejátszandó eseményeket idézhetjük elô:

Lovagi torna (lovagfej)

LA lovagi tornán mindkét játékos megnézi, mennyi
lovagjainak összesített harcértéke – ezeket a lovagkártyákon

látható piros számok jelzik. A torna nyertese jutalomként kap egy
tetszôleges nyersanyagot. (Elforgatja bármelyik, ilyen nyersanyagot
termelô földjének terepkártyáját.)Ha senkinek sincs lovagja, vagy a két
fél összesített harcértéke egyenlô, akkor senki sem kap jutalmat.

Kereskedelem

Ha a malom jel kerül fölülre, a malom figura birtokosa elvehet
ellenfelétôl egy nyersanyagot – de nem választhat olyan fajtát,

amibôl ellenfelének nincs. Mindkét játékos maga választja meg, hogy
melyik, ilyen nyersanyagot termelô földjét forgatja nagyobb, illetve
kisebb értékre.
Ha a mindkét félnek ugyanannyi kereskedô pontja van, egyiküknél sincs
a malom. Az ilyen holtversenyben ez az esemény egyikükre sem hat.

Banditák

Ha a furkósbot jelet dobjuk, minden játékosnak meg kell
számolnia, hány nyersanyaga van. Akinek 7-nél több

(ez akár mindkettôjükkel megeshet), elveszti minden ércét és gyapjúját!
Ilyenkor az összes legelôt és hegyet nulla nyersanyagra kell forgatni.

Fontos: A védett raktár (épület) melletti területek nyersanyagait
a banditák támadásánál nem számoljuk bele a készletekbe, de elveszíthetjük
ôket. Az elsô két fordulóban (tehát amíg mindegyik játékosnak le nem
futott két menete)a banditák nem jöhetnek: az eseményt nem játsszuk le.

Jó év

Amikor a kocka a napkorongra fordul, mindkét játékos 
(a normális termelésén felül) kap egy tetszôleges nyersanyagot

(amit a megfelelô föld továbbforgatásával jelöl).

Rendkívüli esemény

Ha az esemény kockán a kérdôjel szimbólumot látjuk,
a dobó játékos felhúzza az esemény pakli legfelsô lapját, és

felolvassa annak szövegét. Az utasításokat azonnal végre kell hajtani;
legtöbbjük mindkét játékosra hat(hat). A lejátszott esemény kártyáját
(továbbra is képes felével lefelé) az esemény pakli aljára tesszük. Az
egyes kártyák hatását az Esemény kártya fejezetben ismertetjük.

Ha a polgárháború esemény miatt csökken valamelyik játékos kézben
tartható lapjainak száma, a fölös lapokat azonnal egy általa választott
húzó pakli aljára kell tennie.

1.2. Termelô kocka

A játékosok a nyersanyagokat a termelô kockával (hagyományos,
számozott kockával) dobott szám alapján kapják. Mindkét játékos ilyen
számú földjei alapesetben egy-egy nyersanyagot termelnek (ez a megfelelô
épülettel kettôre növelhetô). Az ilyen terepkártyákat a friss termeléssel
megnövelt számra kell forgatni.

Példa: A játékos négyest dobott. Erre a számra ô birkát kap, B játékos
pedig fát. Mindkét játékos eggyel több nyersanyagot jelzô oldalára
fordítja a termelô terepkártyát.

0 birkáról egy birkára 1 fáról 2 fára

Egy földön 0, 1, 2 vagy 3 nyersanyagot raktározhatunk. Egyik földön sem
tarthatunk háromnál többet: ha negyediket kapnánk egy teli területre,
az elvész. A nyersanyagokat nem mozgathatjuk egyik területrôl a másikra!

Példa: Egy játékos uradalmában két hegy van. Az egyik (ötösre
termelô) földön 3, a másik (kettesre termelô) földön 1 érce van.

A játékos ötöst dob, de nem kap egy ércet sem, mert az ötösre termelô
földje tele van, és nem tud többet befogadni. A kettes hegységre nem
teheti át se az új ércet, se valamelyik meglévôt!

?

RÉSZLETES JÁTÉKLEÍRÁS
1) Építés akció
Uradalmunkba – ha van benne megfelelô telek – azokat a lapokat
tehetjük le, amelyek képes felén, a bal felsô sarokban kis nyersanyag-
szimbólumokat látunk. Ahhoz, hogy a lapot kijátszhassuk, ezeket a
nyersanyagokat be kell fizetnünk. A bôvítésekhez szükséges
nyersanyagokat ezek kártyáinak hátulján láthatjuk.

1.1. Út építése

Utat azért kell építenünk, hogy a másik
oldalára új falut tehessünk le, és ezzel
bôvíthessük uradalmunkat. Egy utat 3
nyersanyagért: 2 tégláért és egy 1 fáért
építhetünk meg. A soros játékos befizeti

ezt a 3 nyersanyagot, majd a legfelsô útkártyát képpel felfelé elhelyezi
uradalmában. Utat csak egy meglévô település mellé tehetünk! Nem
építhetünk egymás mellé két utat!

Ha mind a hét útkártya elfogyott, a játékosok nem építhetnek több utat.

Példa: A játék elején minden játékosnak 6 nyersanyaga van. Az elsô
játékos 6-ot dob, amiért kap egy téglát (a két téglás oldalára fordítja a
domb lapot).

A fô fázisban utat akar építeni, ezért felhasználja a két téglát és a kezdô
egy fáját. Felhúzza a fölsô útkártyát, és az egyik falva mellé teszi.

• 1.2. Falu építése

Az új falu egy gyôzelmi pontot hoz. Egy
falu négy nyersanyagba kerül: egy-egy
gyapjúba, gabonába, téglába és fába. A
nyersanyagok beadása után a falu pakli
legfelsô lapját felhúzzuk, és képpel
felfelé letesszük. Egy falut csak egy út
mellé rakhatunk le! A játékban

összesen öt falut építhetünk: ennyi van a pakliban. Minden faluhoz két
telek tartozik: egy alatta, egy fölötte. (Lásd a zöld jeleket!)

Ha mind a hét útkártya elfogyott, a játékosok nem építhetnek több utat.

Példa: A játék elején minden játékosnak 6 nyersanyaga van. Az elsô
játékos 6-ot dob, amiért kap egy téglát (a két téglás oldalára fordítja
a domb lapot).

A fô fázisban utat akar építeni, ezért felhasználja a két téglát és a
kezdô egy fáját. Felhúzza a fölsô útkártyát, és az egyik falva mellé teszi.

Fô fázis
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Mivel minden település négy sarka egy-
egy földdel érintkezik, ezért az új falu
építése után azonnal föl kell tenni két új
terepkártyát. Felhúzzuk a terepkártya
pakli két fölsô lapját, és egyiket a falu
külsô felsô, a másikat a külsô alsó

sarkához tesszük. Az új földeket mindig 0 nyersanyaggal hozzuk játékba,
és megválaszthatjuk, melyiket tesszük a fölsô és melyiket az alsó sorba.

2

2

1

1

Például: A soron lévô játékos kezében ott van a kolostor nevû
általános épület, és van elég nyersanyaga annak megépítéséhez. Ha
beadja a szükséges nyersanyagokat (fa, érc, tégla), leteheti kártyáját
egy szabad telekre. Akinek uradalmában van kolostor, az eggyel
több (3 helyett 4) lapot tarthat a kezében mindaddig, amíg az épület
játékban marad.

• Földek

Fontos: A városok feletti és alatti telkek egyenrangúak. Ezért mindegy,
hogy egy termelést javító lapot az ábrán jelölt felsô 1-es, vagy felsô 2-es
helyre teszünk-e – az mindenképpen hatni fog mindkét, szomszédos
területre!

• Építés: Fejlesztô kártyák
A játékot minden játékos három fejlesztô kártyával kezdi, és a felhasználtak
helyett menetünk végén húzunk újakat egy vagy több húzó pakliból.
A fejlesztô kártyákat csak a települések fölött, illetve alatt található telkekre
tehetjük. Mindig csak a kezünkben tartott fejlesztô kártyákat játszhatjuk ki!
A jelöletlen hátlapú kártyák három, színekkel is jelölt típusa: a sárga
akciókártyák, a zöld általános fejlesztô és piros városfejlesztô kártyák.

•• Általános kártyák
Ha egy zöld kártyát szeretnénk kijátszani, elôször is (a területek
elforgatásával) be kell adnunk a kártyán feltüntetett nyersanyagokat.
Ezután a kártyát elhelyezzük uradalmunkban.
Minden falu körül két, minden város körül négy telket találunk (lásd 9.
oldal). A zöld kártyákat természetesen városainkba is lerakhatjuk.
Vannak köztük épületek (védett raktár, fûrészmalom, szélmalom stb.)
és egységek (lovagok, flották).

Terepkártya kiválasztása: A felfedezô akciókártyát kijátszva
véletlenszerû húzás helyett kiválaszthatunk a pakliból két
terepkártyát. Fôleg akkor elônyös, ha azonos típusú
terepkártyáink szomszédosak, amikor a köztük lévô telekre

sikerül az adott nyersanyag termelését javító épületet emelnünk, mert
ilyenkor az mindkét földre hat.

• Város építése
Várost faluból fejleszthetünk 5 nyers-
anyagért: 3 ércért és 2 gabonáért. A két
játékos összesen 7 várost építhet. Miután
beadtuk a szükséges nyersanyagokat,
felhúzzuk és képpel felfelé egy falu

kártyára helyezzük a legfelsô város kártyát. Ez a fejlesztés számos
elônnyel jár. Ezek közül a legegyszerûbb, hogy településünk így már két
gyôzelmi pontot ér. Emellett újféle fejlesztésekre nyílik módunk: a
városban már a piros szélû épületeket is megépíthetjük. További elôny,
hogy a város fölé és alá is két-két fejlesztô kártyát tehetünk le, azaz a
város körül négy fejlesztô kártya lehet, míg a falu körül csak kettô, és az
is csak zöld szegélyû. Pontot érô lapok ugyanis csak a piros szegélyû
épületek között vannak. (Lásd a következô oldalon: telkek a város körül
– 2 felül, 2 alul.)

Néhány általános kártya csak akkor befolyásolja a játékot, ha megfelelô
típusú föld mellé építjük – más típusokra egyáltalán nem hat.
A szélmalomnak például búzamezô mellett kell állnia, hogy megduplázza
annak termelését.

•• Városfejlesztések
A piros színû fejlesztô kártyákat is a rajtuk feltüntetett nyersanyagok
beadásával (azaz a terep-kártyák elforgatásával) játszhatjuk ki – de csak
városi telkekre. Minden város körül négy ilyen telek található.

Minden piros fejlesztô kártya épületnek tekintendô (az alapkiadásban).
Ezek a fejlesztések gyôzelmi vagy kereskedô pontot hoznak nekünk
(utóbbi a malom figuráért vívott versengésben számít). A falvakhoz
egyáltalán nem tehetünk le piros kártyát!

Példa: fürdô építése

Kifizetjük a lapon feltüntetett nyersanyagokat, és elhelyezzük a
fürdôt az 1-essel jelölt városi telkünkre. A fürdô egy gyôzelmi pontot
ér, és megvédi a várossal szomszédos négy földet (erdôt, aranylelô-
helyet, búzamezôt, dombot) a járvány esemény nyersanyagot
veszejtô hatásától. A felsô 2-es építési helyen egy védett raktárt
találunk, ami miatt a két szomszédos terület (az erdô és az aranyle-
lôhely) nyersanyagai nem számítanak készletnek, ha banditákat
dobunk.

Építés: Jutalom gyôzelmi pontok
A kereskedô hatalom és a lovagi hatalom 

A két speciális figura egy-egy gyôzelmi pontot ér, és a játékban akár
többször is gazdát cserélhetnek.

Építés: Kereskedô pontot érô épületek

Ahhoz, hogy a malom figurát és vele a kereskedô hatalom
címet (és persze a gyôzelmi pontot) megkaphassuk, két
feltételt kell teljesítenünk:

1. építenünk kell legalább egy várost;

2. fejlesztéseinkkel több kereskedô pontot kell gyûjtenünk, mint
amennyi ellenfelünknek van (ezeket akkor is össze kell számolni, ha
ellenfelünknek nincs városa).

Ha mindkettônknek ugyanannyi kereskedô pontja van, a malom kikerül
a játékból mindaddig, amíg valamelyikünk nem teljesíti a két feltételt.
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Javaslat: Az egy városba tartozó kártyákat kirakhatjuk úgy is, hogy félig
eltakarják egymást: ezzel helyet takarítunk meg.

Építés: lovagi erejû egységek

A Catan kártya alapjátékban csak a lovagoknak van lovagi ereje. Ennek
értékét a lapokon a vaskesztyû melletti fekete szám jelzi.

A nagyobb összesített lovagi erejû játékos kiérdemli a
nagyobb lovagi hatalom címet és ennek jeleként a
lovag figurát. Ez gazdát cserél, ha a másik játékosnak

nagyobb lesz a lovagi ereje, és kikerül a játékból, ha a két játékos
lovagjai egyforma erôsek.

Példa: A soron lévô játékos kezében ott van Fürge Konrád, egy lovag.
Mivel van egy érce és egy gabonája, kifizeti ezeket, képpel felfelé és
faluja fölé helyezi a lapot.

Fürge Konrád lovagi ereje kettes, mint ezt kártyáján a vaskesztyû
mellett láthatjuk. Mivel az ellenfelének nincs lovagja, most elnyerte
a lovagi hatalom címet, aminek jeleként megkapja az egy gyôzelmi
pontot érô lovag figurát.

1

2

3. Az akciókártyák kijátszása
Az akciókártyák szegélye mindig sárga. Kijátszásukig ezeket is kézben
kell tartanunk, de nyersanyag befizetése nélkül játékba hozhatjuk ôket.

Fontos: A semleges és az ellenséges akciókártyákat csak azután
játszhatjuk ki, miután a kettônk pontjainak összege elérte a hetet! A
„felfedezô” védekezô kártya kivétel: bármikor kijátszható.

A soros játékos akárhány akciókártyát kijátszhat. Az akciókártyákat
(hacsak azok szövege másképp nem rendelkezik) a fô fázisban kell
kijátszani: ilyenkor képpel felfelé az asztalra helyezzük ôket.

Az eseményeket a kártyán lévô utasítások szerint kell lejátszani.

Fontos: Csak olyankor játszhatunk ki egy akciókártyát, amikor annak
lehet hatása.

A „püspök” és a „javasasszony” akciókártyákkal az ellenfél támadásaira
reagálhatunk – önálló hatásuk nincs. Ezeket tehát csak akkor
játszhatjuk ki, ha ez ellenfél kitette a megfelelô támadó lapot.

Ha egy akciókártya hatására a soros játékosnál több lap marad, mint
amennyit kezében tarthatna, a menet végén a fölösleget (választása
szerint) egy vagy több húzó pakli alá kell tennie. Ha a passzív játékos jár
így, azonnal ki kell választania és el kell dobnia a többlet lapokat!

A felhasznált akciókártyákat – képpel felfelé – egy külön pakliba
(dobott lapok) tesszük: kikerülnek a játékból.

A kezünk ellenôrzése
Menetünk végén ellenôriznünk kell, hogy éppen annyi lapunk van-e, mint
amennyit kezükben tarthatunk. Alapesetben ez három, de a megfelelô
épületek megépítésével nô (minden kolostorért és könyvtárért eggyel).

1. Ha egy játékosnak a megengedettnél kevesebb kártyája maradt, addig
húzhat, amíg elég lapja nem lesz.

Ha húznunk kell, két lehetôség közül választhatunk:

A) húzunk egyet az öt húzó pakli egyikének tetejérôl;

B)fizetünk két tetszôleges nyersanyagot, és választunk egy lapot az egyik
pakliból. Ilyenkor felemelünk egy paklit, végignézzük, és
kiválasztunk belôle egy lapot – a maradékot pedig képpel lefelé
visszatesszük a helyére.

Fontos: Az átnézett lapok sorrendjét nem változtathatjuk, és nem is
keverhetjük meg a paklit!

Ha több lapot kell húznunk, minden lapnál eldönthetjük, hogy melyik
lehetôséget válasszuk.

Példa: Egy játékosnak nem maradt kártyája, így hármat húzhat. Elôször
kifizet két nyersanyagot, és kiválaszt egy lapot az elsô húzó pakliból.
Ezután újabb két nyersanyagért egy másik paklit is átnéz, és még egy
lapot választ. Végül (ingyen) felhúzza az elsô pakli legfelsô lapját.

2. Akinek épp a megengedett számú vagy annál több kártyája maradt,
kicserélhet egy lapot. Ehhez elôször meg kell szabadulnia a
fölöslegtôl (azt pakli aljára kell tennie). Minden letett kártyát az alá a
pakli alá kell betenni, amelyikbôl utána húzni fogunk.

Ha cserélni szeretnénk, letesszük egyik megmaradt lapunkat az egyik
pakli alá, majd felhúzzuk ebbôl a legfelsô lapot – vagy nyersanyagokért
választunk belôle (lásd a korábban bemutatott A) és B) lehetôséget!).

Ha lapjaink számát a megengedhetôhez igazítottuk (húztunk, dobtunk,
illetve cseréltünk), vége a menetünknek: az ellenôrzô fázisban szerzett
kártyákat már nem játszhatjuk ki. Ellenfelünk következik, aki dobással
indítja a saját menetét.

Különleges akció: fejlesztés eldobása

A soros játékos (a fô fázisban) eldobhatja egy vagy több kijátszott
fejlesztô lapját (épületét, lovagját vagy flottáját), hogy ezzel
fontosabbnak vélt fejlesztéseknek csináljon helyet. Az eldobás nem
kerül nyersanyagba, de az eldobott kártyákat a dobott lapok közé (nem
a húzó paklik alá!) kell tenni. Az így levett lapot kézbe sem vehetjük. A
felszabaduló helyet azonnal beépíthetjük, de ez nem kötelezô.

A játék vége
A játék véget ér, ha egy játékos megszerzi 12. pontját.

Javaslat: Az elsô, gyakorló partikban játszhatunk kevesebb gyôzelmi
pontig is.

2. Nyersanyagok cseréje, beváltása
A soros játékos tetszôleges alkalommal, akár építkezés közben is
megpróbálhatja beszerezni a szükségesnek gondolt nyersanyagokat.
Erre kétféle lehetôsége van:

Csere ellenfelükkel

A fô fázisban bármikor felkínálhatunk ellenfelünknek nyersanyagokat
cserére. A csere kötetlen; tetszésünk szerint állapodunk meg egymással,
hogy hány és milyen árut hány és milyen árura cserélünk. Ha sikerült
megállapodnunk, mindketten elforgatjuk megfelelô földjeiket, hogy a
szükséges mértékben csökkentsük, illetve növeljük az azokon tárolt
nyersanyagok számát.

Beváltás a bankban

A fô fázisban akárhányszor beválthatunk a bankban három, azonos fajta
nyersanyagot egy másfélére (mindezt a megfelelô terepkártyák
elforgatásával). Flottákkal ezt az arányt 3:1-rôl 2:1-re javíthatjuk –
ilyenkor már két, megfelelô típusú nyersanyagért kaphatunk egy
másfélét.

A beadott nyersanyagokat több, azonos típusú földünkrôl is
összegyûjthetjük. Ha van több, egyforma földünk, magunk döntjük el,
hogy melyikrôl hány nyersanyagot veszünk el.

Példa: A soros játékosnak már van városa, és a kezében tartja a
„piac” városfejlesztô lapot. Kifizet egy gyapjút és egy gabonát, majd
– képpel felfelé – a város alatti 2. telekre teszi a lapot, háromra
növelve kereskedô pontjainak számát. Mivel ellenfelének csak két
ilyen pontja van, megszerzi tôle a malmot és vele a gyôzelmi pontot.
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AKCIÓKÁRTYÁK

Alkimista

(2 db, akciókártya – semleges)

A saját menetünkben, dobás elôtt játsszuk ki.
Ezután a termelô kockával nem dobunk, hanem azt
egy általunk választott számra állítjuk be.

• Nyersanyag-termelés kívánságra!
• A termelô kocka értékét beállíthatjuk, nem kell dobni. A beállított

eredmény mindkettônkre érvényes.
• A beállítás után dobunk az esemény kockával, és a kapott eseményt

lejátsszuk. Csak ezután termelünk!

Püspök

(2 db, akciókártya – védekezô)

Rablótámadás vagy gyújtogató kijátszása után, de
még a dobás elôtt hozhatjuk játékba. Ezután ha
ellenfelünk 3-at, 4-et vagy 5-öt dob, ô is elszenvedi
a káros hatásokat.

• Ez a kártya a gyújtogató és a rablótámadás akciólapok ellen véd. A
támadó nem csak 6-oson, hanem 3, 4, 5-re is kárt szenved, emiatt
csak egyharmad esélye marad a sikerre!

• Az akciólapot az ellenfél dobása ELÔTT kell kijátszani, utólag nem
érvényes!

• Az épületek visszavétele után ellenôrizni kell, hogy kinek hány lapja van!

Gyújtogató

(2 db, akciókártya – ellenséges)

Dobjunk a termelô kockával! Egyestôl ötösig
kiválaszthatjuk ellenfelünk egy épületét, és azt
vissza kell vennie a kezébe. Ha 6-ot dobunk, ô
veteti vissza egy épületünket!

• A gyújtogatóval ellenfelünk épületeit rombolhatjuk le.
• Véd a hatásától: a püspök.
• Akkor is kijátszhatjuk, ha nincs épületünk. Ilyenkor 6-os dobásnál

nem veszítünk semmit.
• Az épületek visszavétele után ellenôrizni kell, hogy kinek hány lapja van!

A flották és a lovagok nem épületek, ezért rájuk nem hat a gyújtogató.

Kereskedô

(2 db, akciókártya – ellenséges)

Az ellenféltôl elvehetünk két, általunk választott
nyersanyagot, és cserébe csak egy, szintén általunk
választott nyersanyagot kell adnunk.

• Nyersanyag-csere 1:2 arányban.
• Ellenfelünktôl elvehetünk 1 vagy 2 nyersanyagot, és csak egyet adunk

cserébe (ez lehet az egyik elvett is).
• Természetesen csak olyan nyersanyagot cserélhetünk, amilyen van.

Csak azt cserélhetjük, amit el is tud helyezni, aki kapja (azaz nem
adhatunk ellenfelünknek fát, ha minden erdejében három fát tárol).

Karaván

(1 db, akciókártya – semleges)

Cseréljük el fölös nyersanyagainkat! A karavánnal
két tetszôleges nyersanyagot beküldünk a bankba,
és onnan két, általunk választott nyersanyagot
kapunk.

• Nyersanyagaink beváltását könnyíti meg.
• 1 vagy 2 nyersanyagunkat (akár különbözô fajtájúakat) 1-2 általunk

választottra cserélhetjük.
• Példa: 3 fáról 1-re forgatjuk egy erdônket, és ezért egy hegységre egy

ércet, egy búzamezôre pedig egy gabonát teszünk. 

Javasasszony

(2 db, akciókártya – védekezô)

A fekete lovag ellen játszhatjuk ki a dobás elôtt.
Ezután 3-as, 4-es és 5-ös dobásnál ellenfelünk is
elszenvedi a káros hatást.

• Ez a kártya a fekete lovag akciólap ellen véd. A támadó nem csak 6-
oson, hanem 3, 4, 5-ös eredményre is kárt szenved, emiatt csak
egyharmad esélye marad a sikerre!

• Az akciólapot az ellenfél dobása ELÔTT kell kijátszani, utólag nem
érvényes!

A kártyák felsorolása (Itt nézhetjük meg a kártyák hatásait, akár játék közben is.) Felfedezô

(2 db, akciókártya – védekezô)

Új falu építésekor játszhatjuk ki. Ilyenkor a két új
terepkártyát nem húzzuk, hanem kiválasztjuk a
terepkártya pakliból. Utána a paklit meg kell keverni.

• Új falunkat két, választott terepkártyával egészíthetjük ki.
• A kártyát a falu építése után azonnal ki kell játszani. Ezután

kiválaszthatunk két terepkártyát, majd a maradékot megkeverjük, és
képpel lefelé visszahelyezzük a paklit.

Rablótámadás

(1 db, akciókártya – ellenséges)

Dobjunk a termelô kockával! Egyestôl ötösig
elvehetünk ellenfelünktôl két, általunk választott
nyersanyagot. 6-os dobásnál ô rabol el tôlünk két
nyersanyagot!

• Ezzel a kártyával az ellenfél nyersanyagait lophatjuk el.
• Véd a hatásától: a püspök.
• Ha ellenfelünknek csak egy nyersanyaga van, akkor csak azt az egyet

lophatjuk el.
• Csak olyan nyersanyagot rabolhatunk, amit el tudunk helyezni

uradalmunkban (azaz van még szabad helyünk a megfelelô földeken).

Fekete Lovag

(3 db, akciókártya – ellenséges)

Dobjunk a termelô kockával! Egyestôl ötösig
kiválaszthatjuk ellenfelünk egy lovagját, és azt
vissza kell vennie a kezébe. Ha 6-ot dobunk, ô
veteti vissza egy lovagunkat!

• Ezzel a kártyával ellenfelünk lovagjait vetethetjük vissza.
• Véd a hatásától: a javasasszony.
• Akkor is kijátszhatjuk, ha nincs lovagunk. Ilyenkor 6-os dobásnál

nem veszítünk semmit.
• A lovagok visszavétele után ellenôrizni kell, hogy kinek hány lapja van!

Kém

(3 db, akciókártya – ellenséges)

Ellenfelünk kezébôl kiválasztunk egy akció- vagy
egység lapot, amit megtarthatunk, vagy akár
azonnal ki is játszhatunk.

• Ezzel a kártyával ellenfelünk lapjait vehetjük el.
• Akire kijátsszák, annak fel kell fednie kezét. Lapjai közül az ellenfél

kivehet egy lovagot, flottát vagy akciókártyát, és azt (ha tudja) akár

azonnal játékba is hozhatja.
• Ha a passzív játékos lapjai közt nincs lovag, flotta vagy akciókártya, a

kém hatás nélkül kerül ki a játékból.

RENDKÍVÜLI  ESEMÉNY KÁRTYÁK

Építômester

(1 db, esemény)

Minden játékos átnézhet egy általa választott húzó
paklit. Abból kiválaszthat és kézbe vehet egy lapot,
ami után egy lapot vissza kell tennie valamelyik
húzó pakli alá. (A soros játékos választ elôször.)

• Mindkét játékos választhat egy lapot.
• A soros játékos kiválaszt egy paklit; ellenfelének másik paklit kell

választania.
• A játékosnak a választás után el kell dobnia egy lapot, de ez lehet a

frissen választott is!
• A kiválasztott pakliban nem változtathatjuk meg a lapok sorrendjét!

Polgárháború

(1 db, esemény)

Mindkét játékos megválaszthatja, hogy ellenfele
melyik lovagját vagy flottáját vegye vissza a kezébe.
Az esemény ellen véd: a templom.

• Lovagokat és flottákat vetet vissza mindkét
játékostól.

• A soros játékos választ elôször ellenfelétôl.
• Akinek nincs se lovagja, se flottája, arra ez az esemény nem hat.
• A lapok visszavétele után ellenôrizni kell, hogy kinek hány lapja van!
• Hasonlóan hat az ágyú lapra, ami a Varázslók és tudósok kiegészítô

Tudomány és vívmány paklijának része.

Jó Év

(2 db, esemény)

A védett raktárak két oldalán fekvô földek egy-egy
plusz nyersanyagot termelnek.

• Plusz nyersanyagokat termel a védett raktárak
tulajdonosainak (mindkét játékosra hat).

• Azok földek, amelyek mindkét oldalán van védett raktár, két
nyersanyagot kapnak.

• A három nyersanyagot tároló földeken természetesen így sem
termelünk semmit.

12 13
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Fejlesztés

(2 db, esemény)

Minden játékos egy-egy tetszôleges nyersanyagot
kap minden kolostora, könyvtára és egyeteme után.

• Mindkét játékos kaphat így nyersanyagot.
• Példa: Egy játékosnál 2 kolostor és egy könyvtár van. Ezért három

nyersanyagot választhat, amiket a megfelelô földek elforgatásával vesz
birtokba.

• Ugyanígy hat az egyetem lap, ami a Varázslók és tudósok kiegészítô
Tudomány és vívmány paklijának része.

Újév

(1 db, esemény)

Az összes esemény kártyát (az Újévet is) összeke-
verjük, és visszatesszük az esemény pakliba.

Csata

(1 db, esemény)

Az a játékos, akinél a lovag van, megnézi ellenfele
lapjait, kiválaszt közülük kettôt, és azokat az általa
választott sorrendben valamely (egy vagy két) húzó
pakli aljára teszi.

• Az ellenfél felfedi a kezét, és az a játékos, akié a lovagi hatalom,
kiválaszt belôle két lapot. Ezeket általa választott sorrendben
ugyanazon(!) húzó pakli aljára teszi.

• A lapokat vesztô játékos csak a saját menete végén egészítheti ki kezét.
• Ha senkinél sincs a lovag, a kártyának nincs hatása.

Járvány

(2 db, esemény)

Minden, város mellett fekvô föld veszít egy
nyersanyagot. A hatás ellen véd: a fürdô (egy
várost) és a vízvezeték (minden várost).

• Mindkét játékosra hat; csak városokat és metropoliszokat érint.
• Mindegyik, várossal határos föld egy nyersanyagot veszít (ha van rajta

valamennyi).
• A két várossal határos földek is csak egy nyersanyagot vesztenek.
• Véd a hatása ellen: a vízvezeték és a fürdô.
• A metropolisz a Harcosok és kereskedôk kiegészítô Politika és

intrika paklijának része.

ÁLTALÁNOS ÉPÜLETEK

Védett Raktár

(3 db, épület)

Banditák eseménydobásnál a szomszédos földeken
lévô nyersanyagokat nem kell beszámítanunk a
készletbe.

• Az eseménykocka banditák támadásánál segít.
• Ha a raktár melletti földeken kívül is több mint 7 nyersanyagunk van,

a banditák a raktár mellett tárolt érceinket és gyapjúinkat is elviszik.

Fûrészmalom, Téglaégetô, Gyapjú-
Manufaktúra, Szélmalom, Öntöde

(típusonként 1 db, épület) 

Duplázza a szomszédos erdôk/dombok/legelôk/
búzamezôk/hegységek termelését.

• Mindegyik lap megduplázza a megfelelô típusú földek termelését.
• Példa: A szélmalom két búzamezô között áll. Bármelyik búzamezô

számát dobjuk is, a megszokott egy helyett két gabonát kapunk erre
a földre. Ha egy búzamezôn már két nyersanyag van, csak egy
gabonát kapunk.

• A lapok a városok bármely telkérôl hatnak a szomszédos földekre.

Gyapjú, Arany, Fa, Tégla, Gabona, Érc
Flotta

(típusonként 1 db, flotta)

Két gyapjúért/aranyért/fáért/tégláért/gabonáért/ércért
kaphatunk egy tetszôleges nyersanyagot.

• A fô fázisban akárhányszor cserélhetünk 2:1 arányban.
• A flottáknak nem kell a megfelelô terepkártya mellett lenniük, így

például akkor is 2:1 arányban cserélhetünk gyapjút, ha a gyapjú
flottát két hegység közé tettük.

• A becserélendô nyersanyagokat különbözô terepkártyákról is
összegyûjthetjük.

Kolostor

(2 db, épület) 

Amíg a kolostor uradalmunkban van, eggyel több
lapot tarthatunk a kezünkben.

• Több lapunk lehet, amíg kolostorunk van.
• Egy lappal többünk lehet már abban a menetben is, amelyben

a kolostort megépítettük.
• Két kolostorral már öt lapot tarthatunk a kezünkben.
• Ha valaki elveszít egy kolostort, csökken a kezében tartható lapok

száma. A 11. oldalon található szabályok szerint ilyenkor le kell
tennie egy lapot valamelyik húzó pakli aljára.

Lovag

(1 db, épület)

• Csak a saját lovagjaink erejét növeli.
• Példa: uradalmunkban egy 2-es és egy 3-as erejû

lovag van (összesen 5 lovagi erô). A kovácsmû-
hely mindkét lovag erejét eggyel növeli, ezért ha
megépítjük, lovagi erônk 7-re nô.

Kovácsmûhely

(1 db, épület)

Minden lovag ereje eggyel nagyobbnak számít.

• Csak a saját lovagjaink erejét növeli.
• Példa: uradalmunkban egy 2-es és egy 3-as

erejû lovag van (összesen 5 lovagi erô). A kovácsmûhely mindkét
lovag erejét eggyel növeli, ezért ha megépítjük, lovagi erônk 7-re nô.

ÉPÜLETEK

Fürdô

(2 db, épület)

A város körüli földeket (4 terepkártya) megvédi
a járvány hatásától.

• Nemcsak járványtól véd, de egy gyôzelmi pontot
is ad.

• Mind a négy környezô földet megvédi; ezek a földek járvány
eseménynél nem vesztenek nyersanyagot. Megvédi azokat a földeket
is, amelyek túloldalán fürdô nélküli város áll.

Könyvtár

(2 db, épület)

Eggyel több lapot tarthatunk a kezünkben, amíg
a könyvtár városunkban van.

• Nemcsak több lapot tarthatunk így a kezünkben,
de egy gyôzelmi pontot is ér.

• Egy lappal többünk lehet már abban a menetben is, amelyben
a könyvtárat megépítettük.

• Két könyvtárral már öt lapot tarthatunk a kezünkben.
• Ha valaki elveszít egy könyvtárat, csökken a kezében tartható lapok

száma. A 11. oldalon található szabályok szerint ilyenkor le kell
tennie egy lapot valamelyik húzó pakli aljára.

Catan Kolosszusa

Épület

„Dicsôség és hírnév az építtetônek!”

• Az épület egyetlen tulajdonsága, hogy két gyôzelmi
pontot ad.

Kikötô

(1 db, épület) 

Gyarapítja kereskedô pontjainkat.
• Példa: egy játékosnak 3 flottája van. A kikötô

megépítése után ezek 3 helyett 6 kereskedô
pontot érnek.

Templom

(2 db, épület)

A város minden lovagját és flottáját megvédi
a polgárháború rendkívüli esemény hatásától.

• Nemcsak a polgárháborútól véd, de egy gyôzelmi
pontot is ér.

• A városban található összes flottát, lovagot és ágyút megvédi
a polgárháború hatásától. Más, a kiegészítôkben szereplô egységet
természetesen veszíthetünk.

• Az „ágyú” lap a Varázslók és tudósok kiegészítô Tudomány és
Vívmány paklijának része.
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Piac, Iroda, Céhház

(típusonként 1 db, épület)

• Ezen épületek egyetlen tulajdonsága, hogy
növelik a kereskedô hatalmat – legkevésbé
a piac, leginkább a céhház.

Pénzverde

(1 db, épület)

1 aranyat beválthatunk 1 másik nyersanyagra.

• Javítja az arany cserearányát. Aranyunkat
akárhányszor beválthatjuk 1:1 arányban más
nyersanyagokra.

Városháza

(2 db, épület) 

Már egy nyersanyagért kiválaszthatunk valamelyik
húzó pakliból egy tetszôleges kártyát.

• Nemcsak olcsóbban kereshetünk így lapokat, de
a városháza egy gyôzelmi pontot is ér. Ha meg-
építjük, már egy nyersanyagért kikereshetünk egy lapot valamelyik
húzó pakliból.

• A keresésért akkor is fizetnünk kell egy nyersanyagot, ha két
városházánk van.

Vízvezeték

(2 db, épület)

Egész uradalmunkat megvédi a járvány rendkívüli
esemény hatásától.

• Ez nemcsak abszolút védelem a járvány ellen, de
egy gyôzelmi pontot is hoz. Járvány rendkívüli
eseménynél egyetlen földünkön se veszítünk nyersanyagot.

5
®

Ha a gyakorlatban
szeretné látni, hogyan

játszhat a Catan kártyával,
meglátogathatja internetes

oldalunkat a www.profeasy.de
címen. A játék Marlene és

Siegfried mintajátékának angol
és német nyelvû, látványos

leírásából is könnyen elsajátítható!16
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- A Catan kártyával ketten játszhatnak.
- A játék elején mindkét játékos maga elé teríti 9 kártyából álló uradalmát.

- Mindkét uradalomban van két, egyenként 1 pontos falu, tehát uradalmunk kezdetben 2 pontot ér.
- A játék során bôvítjük és fejlesztjük uradalmunkat: a középsô kártyasorba településeket

és utakat, az alsó és felsô sorba pedig épület- és egyéb kártyákat tehetünk le.
- A játékot az nyeri, akinek uradalma eléri a 12 pontot.

A JÁTÉK:

online játék német
és angol nyelven

a www.catan.de lapon

2-4 játékos részére
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