
Új kézművesek: 

A Die Säulen der Erde kiegészítője 

 

Az új kézművesek az alapjátékkal és a kiegészítőjével egyaránt játszhatóak. A kézműveseket 

összekeverjük az alapjátékban (és használata esetén a kiegészítőben) található kézművesekkel. 

2-4 játékos esetén egy körben csak 4 kézműves lesz játékban (kettő Shiring mezőin, kettő pedig a tábla 

alsó részén, az építőanyag kártyáknál). A kiegészítőt használva 5-6 játékos esetén körönként 5 

kézműves lesz játékban (három kerül a tábla alsó részére). 

A játék megkezdése előtt véletlenszerűen válasszunk ki minden körre egy kézművest és tegyük ki őket 

a játékból. 

Bár az új kártyákon nem csak kézműveseket láthatunk, ugyanúgy kell kezelnünk őket. Ez azt jelenti, 

hogy mindegyiket a kör végén, a katedrális építésekor fogjuk használni. 

 

Az új kézművesek részletesen: 

 

Bettler/Beggar (Koldus) – 1. kör 

Ára a tábla alján: 0. A kör végén a Koldus elvehet egy bármilyen építőanyagot 

(követ, fát, homokot) Kingsbridge piacáról. Olyan építőanyagot kell 

választania, amely még rendelkezésre áll a táblán (az összes piaci akció után). 

Kapacitás: Nincs. 

 

 

Tagelöhner/Day Laborer (Napszámos) – 2. kör 

Ára a tábla alján: 1. A napszámos egy bármilyen építőanyagot (követ, fát vagy 

homokot) egy győzelmi ponttá alakíthat. 

Kapacitás: 1. 

 

 



 

Zinngießer/Tinsmith (Ónöntő) – 3. kör 

Ára a tábla alján: 2. Az ónöntő egy fémet két győzelmi ponttá alakíthat át. 

Kapacitás: 2. 

 

 

 

Goldschmied/Goldsmith (Aranyműves) – 4. kör 

Ára a tábla alján: 3. Az aranyműves három aranyat egy győzelmi ponttá alakít át. 

Kapacitás: 4. 

 

 

Marktwart/Market Warden (Piacfelügyelő) – 5. kör 

Ára a tábla alján: 4. A piacfelügyelő egy győzelmi pontot hoz minden 

mesterember után, akit az adott körben Kingsbridge nyersanyagpiacára 

helyeztek. Ez a bónusz saját mesterembereidre is vonatkozik. 

Amikor a piacfelügyelő játékban van, a mesterembereknek a kör végéig ott kell 

maradniuk, hogy a győzelmi pontokat azoknak megfelelően oszthassuk ki. A 13. 

lépés után tegyük őket vissza a zsákba. 

Kapacitás: Nincs. 

 

Gartenbauer/Gardener (Kertész) – 6. kör 

Ára a tábla alján: 5. A kertész egy követ, egy fát és egy homokot öt győzelmi 

ponttá alakíthat át. 

Kapacitás: 1. 

 

 

Megjegyzés: Azok a kézművesek, akiknek nincs kapacitásuk (a koldus és a piacfelügyelő), nem 

használhatóak a kiegészítő „Assistant/Gehilfe” és „Inspiration of/in St. Denis” kártyáihoz. 

 

Fordította és szerkesztette: X-ta  Lektorálta: Artax 
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