
A király ünnepet ül, mert győzelmet 
aratott ellenségei felett!

Minden játékos kap 5 aranyat.

Richard beveszi a várat!

Minden játékos kap egy fémet.
Philip perjel osztja a kolostor javait!

5 munkásig minden munkás dupla 
fizetést kap a Wollmanufakturban (3).

A katedrális egyes részei leomlanak!

Minden játékos elveszti egy, általa 
választott kézművesét.

Az érsek madonnaszobrot 
adományoz a katedrálisnak!

Minden játékos kézművesének 
kapacitása 1-gyel növekszik (nem 
vonatkozik az orgonakészítőre és a 

harangöntőre).

A nép önként segít a 
 katedrális építésében!

Minden építőanyagkártya 
hozama 1-gyel növekszik.

Philip perjel és Waleran püspök 
konfliktusa fokozódik!

Minden játékos veszít 
2 győzelmi pontot.

A hideg tél éhínséget hoz!

Az építőanyagkártyák hozama 
 1-gyel csökken.

A katedrális védelmére 
városfalat kell építeni!

A következő körben minden játékos 
csak két építőmestert használhat fel.

William Hamleigh 
emeli az adókat!

Minden játékos veszít 4 aranyat.

Fülöp perjel bővíti a kolostort!

E forduló végén bárhány 
erőforráskockátokat megtarthatjátok 

(nem csupán 5-öt)

Tamás összehívja az 
építészek gyűlését!

Mindenki annyi győzelmi pontot kap, 
ahány habarcskészítője és kőművese 

van összesen.

A király autienciát tart!

A következő fordulóban nem 
működnek a “minden fordulós” 

eseménykártyák - kivéve Jakabét.

Shiringben is építészeket 
toboroznak!

 A kezdőjátékos kezdve és az 
óramutató járása szerint haladva 

minden játékosnak vissza kell vennie 
egy építészét.





Richard, a 
törvényenkívüliek 
vezére, elfoglalja a 

homokbányát!

Minden fordulóban kapsz 
1 homokot. 

Aliena támogatja a 
katedrális felépítését!

Minden fordulóban 
kapsz 1 fát. 

Jakab meggyőzi a 
céheket!

Minden fordulóban 5 
helyett 6 mesterembered 

lehet. 

Feketeképű 
Ottó csatlakozik 

embereidhez!

Minden fordulóban 
használhatod a fekete 

munkást.

Építész Tamás 
felügyeli a bányászokat!

Minden fordulóban 
kapsz 1 követ. 

Remigius testvér a te 
érdekedben fáradozik!

Egy tetszőleges 
fordulóban egy építészed 
elhelyezésekor nem kell  

fizetned. 

Ellen meglátja a 
jövődet!

Minden fordulóban 
megnézheted a legfelső 

eseménykártyát.

Fülöp perjel 
örvendezik 

szorgalmadon!
Minden fordulóban plusz 

egy győzelmi pontot 
kapsz a kolostorhoz 

rakott építészeid után.

Tamás érsek köpenye 
oltalmazóan borul föléd!

Egy tetszőleges fordulóban 
mentesülsz a kedvezőtlen 
esemény hatásai alól (az 
eseménykártya felfedése 
után kell csak döntened).

A bitorló bukása után 
a hűségesek jutalmat 

nyernek!
Egy tetszőleges fordulóban 

mentesülsz az adófizetés 
alól (csak a kockadobás 

után kell döntened).

Ferenc testvér 
adómentessége 

valamennyire rád is 
kihat!

Minden fordulóban 
változatlan, te mennyi 
adót fizetsz: 2 aranyat

A kingsbridge-i 
kallómalomból extra 
jövedelemhez jutsz

Azonnal kapsz 8 aranyat.

A király is részt vesz 
a szertartáson!

Azonnal kapsz 1 fémet.

Már majdnem kész 
a katedrális!

Azonnal kapsz  
1 követ és 1 fát.

A könnyező Madonna 
megérkezett 

Kingsbridge-be!

Azonnal kapsz 
3 győzelmi pontot. 

A toledói matematikai 
tanulmányok 

most hozzák meg 
gyümölcseiket!

Azonnal kapsz 2 fémet.

Alfred a munkások 
szószólója!

Minden fordulóban 
te döntöd el, hogy a 

forduló mesterkártyái 
közül melyik kettő kerül 

Shiringhez.

Waleran püspök 
intrikát sző!

Mindig kapsz 2 aranyat, 
amikor kihúzzák a 

zsákból egy építészedet, 
és te paszszolsz.

William Hamleigh 
semmitől sem riad vissza!

Megkapod a fekete építészt. 
Amikor azt húzzák ki a 

zsákból, lefoglalhatsz vele 
egy építészhelyet.

A kastély felszabadítva!

Egy tetszőleges 
pillanatban kapsz 6 

aranyat vagy 1 fémet.

Bertalan gróf Shiring 
jogos ura!

Minden fordulóban 
kapsz 2 aranyat.

Matilda királynő 
vásárjogot adományoz 

Kingsbridge-nek!

Bárhány erőforrást 
megvehetsz és eladhatsz 

a piacon.

Jonatán ügyesen 
tárgyal!

Mindig 1-gyel kevesebb 
aranyat kell fizetned, 
amikor lerakod egy 

építészedet.

Regan Hamleigh 
tűzön-vízen át tör céljai 

elérésére!ű

Bármikor és bárhányszor 
becserélhetsz 1 győzelmi 

pontot 3 aranyra.

Körmenetet tartanak 
Beckett Tamás 

meggyilkolása után!

Azonnal kapsz 2 
tetszőleges építőanyagot 
(de fémet nem kaphatsz).

lly istenáldotta tehetség!

A Szükséges mestereknél 
leírtak rád nem 
vonatkoznak.




