
I. fejezet
Die arme Landbevölkerung musste vom 

Stehlen leben. Auch die junge 
Gwenda.

Graf Roland ernennt Merthins 
skrupellosen Bruder Ralph zum Herrn 

von Wigleigh.
A szegény lakosság a lopásból élt. A kis 

Gwenda is.
Roland gróf Merthin gátlástalan fivérét, Ralphot  

nevezi ki Wigleigh urává.
Minden játékos becserélhet 2 pénzt 1 

vallásosságra. A "Shiring grófja" kegyét le kell takarni.

Graf Roland von Shiring verlangt 
Wegezoll.

Der Kaufmann Buonaventura Caroli 
kommt nach Kingsbridge.

Roland, Shiring grófja útdíjat követel. Buonaventura Caroli, a kereskedő 
Kingsbridgebe jön.

A "Gabona" és az "Építőanyag" akciókártyák 
használata 1 pénzbe kerül. Minden játékos becserélhet 1 gyapjút 3 pénzre.

Mattie Wise zeigt Caris, wie man 
Heiltränke aus Kräutern braut.

Nach Anthonys Tod wird der ehrgeizige 
und durchtriebene Godwyn Prior von 

Kingsbridge.
Mattie Wise megmutatja Carisnak, hogyan kell  

növényekből gyógyitalt készíteni.
Anthony halála után a becsvágyó és ravasz 

Godwyn lesz Kingsbridge perjele.
Minden játékos becserélhet 1 pénzt 1 orvosi 

ismeretre.
Minden játékosnak azonnal fel kell töltenie a 

dobópakliját 6 lapra.
Merthins erster Auftrag als Baumeister: Vater 

Joffroi beauftragt ihn, das Dach der Kirche 
von St. Mark zu reparieren.

Eine Bande Geächteter triebt Unwesen 
vor der Stadt.

Merthin első megbízatása építészként a Szt.  
Márk templom tetejének megjavítása Joffroi  

atya felkérésére.

Kiközösítettek egy bandája garázdálkodik a 
város előtt.

A Szt. Márk-templom (épület) felkerül a táblára. Minden játékos veszít 1 pénzt vagy 2 GyP-ot.

Weil die Arbeiten an der Brücke noch 
andauern, verliert der Wollmarkt an 

Zuspruch.

Caris lernt von den Italienern, wie 
Tuch mit Alaun rot eingefärbt wird.

Mivel a munkálatok a hídon elhúzódnak, a 
gyapjúpiac veszít a vonzerejéből.

Caris megtanulja az olaszoktól, hogy hogyan 
kell a szövetet timsóval pirosra színezni.

A gyapjút a piacon már csak 1 pénzért lehet 
eladni.

Mostantól lehet szövetet eladni a piacon. 
(A takarólapkát el kell távolítani.)

Der geniale Merthin entwickelt einen 
neuartigen Hebekran.  

A zseniális Merthin kifejleszt egy újfajta 
emelődarut.  

Minden játékos elcserélhet egy építőanyagot 
3 pénzre vagy 2 GyP-ra.  

Emlékeztetőül megtehető, hogy a piacon a 2-es számot egy 
1-es pénzzel letakarjuk. Ha a piacon már szövetet is lehet 

eladni, azt az árcsökkenés nem érinti.

I. 1337-1338.
Minden táblán lévő befejezetlen épületre 1 építőanyagot kell tenni (először követ, ha nem lehet, akkor fát).

Esetleges takarólapkákat el kell távolítani.

Esetleges tartós eseménykártyákat elpakolni.

Kötelezettségek: 2 vallásosság, 2 gabona, 2-5 pénz (a kockadobástól függően).

Esetleges pontlevonásokat végre kell hajtani.
Mentesülés a büntetés alól: lojalitás(oka)t leadni.



II. fejezet

Mit Godwyns Hilfe wird Baumeister 
Elfric Ratsältester im Gemeinderat.

Nach der Anklage wegen Hexerei bleibt Caris  
keine Wahl. Sie wird Nonne im Kloster von 

Kingsbridge.
Godwyn segítségével Elfric építőmester lesz a 

rangidős a községi tanácsban.
Miután Carist boszorkánysággal vádolják, nincs más 
választása: Kingsbridge kolostorába vonul apácának.

A perjeli palota (Priorpalast) kivételével nem 
lehet dolgozni az építkezéseken.

Minden játékos, aki lemond az akciójáról, kap 
egy orvosi ismeretet.

König Edward III. führt Krieg gegen 
Frankreich.

Prior Godwyn und Philemon initiieren 
einen Ketzereiprozess.

III. Edward király háborúzik Franciaország ellen. Godwyn perjel és Philemon egy boszorkánypert 
kezdeményeznek.

Az akciófázis kimarad: minden játékosnak 
azonnal el kell dobnia két lapot.

A legkevesebb vallásossággal rendelkező 
játékos(ok) veszít(enek) 1 GyP-ot.

Caris widmet ihr Leben der Heilung 
und Pflege kranker Menschen.

Aus Habgier lässt Prior Godwyn private 
Webstühle verbieten. Daher baut Merthin eine 

Walkmühle außerhalb der Stadt.

Caris beteg emberek ápolásának és 
gyógyításának szenteli életét.

Godwyn perjel kapzsiságból betiltatja a privát 
szövőszékeket. Ezért Merthin egy 

kallózómalmot épít a városon kívül.
Minden játékos annyi GyP-ot kap, ahány orvosi 

ismerettel rendelkezik. A kallózómalom (épület) felkerül a táblára.

Caris empfiehlt den behandelnden 
Nonnen das Tragen eines 

Mundschutzes.

Auf der Schlachtfeld beginnt Ralphs 
rasanter Aufstieg.

Caris a betegápoló nővéreknek maszk  
használatát javasolja. Ralph a csatatéren elsőprő lendületbe jön.

Minden játékos becserélhet 1 vallásosságot    2 
orvosi ismeretre.

Minden játékos, aki lead 1 vallásosságot, 
dobhat egyszer a kockával, s a dobott számnak 

megfelelő GyP-ot kap.

Die Geächteten tappen in die Falle. Advokat Gregory Longfellow setzt die 
Interessen des Königs durch.

A kiközösítettek csapdába esnek. Gregory Longfellow ügyvéd érvényt szerez a 
király érdekeinek.

A kegyeket tartalmazó íven mindkét 
"Kiközösített" mezőt le kell takarni.

Minden játékos, akinek nincs lojalitása, veszít 1 
pénzt vagy 1 GyP-ot.

Prior Godwyn stiehlt das Geld der 
Nonnen, um sich den Traum vom 

eigenen Palast zu erfüllen.
 

Godwyn perjel ellopja az apácák pénzét, hogy a 
saját palotáról szőtt álmait beteljesítse.

A többi építkezést egy takarólapkával meg kell 
jelölni. Ezeken az építkezéseken sem építkezni, 
sem adományozni nem lehet. A fejezet végén 

csak a perjeli palotára kell 1 építőanyagot tenni.A perjeli palota (épület) felkerül a táblára.

Amennyiben ez a kártya a II. fejezet első eseménye, 
akkor annak a játékosnak, aki a királyi bíróság elé 

került, szerencséje volt. Nem kell kétszer lemondania 
az akciójáról.

A játékos letesz egy nyílt és egy lefordított 
akciókártyát, s egyiket sem használja.

II. 1339-1347.
Minden táblán lévő befejezetlen épületre 1 építőanyagot kell tenni (először követ, ha nem lehet, akkor fát).

Esetleges takarólapkákat el kell távolítani.
Esetleges tartós eseménykártyákat elpakolni.

Kötelezettségek: 2 vallásosság, 2 gabona, 2-5 pénz (a kockadobástól függően).
Esetleges pontlevonásokat végre kell hajtani.

Mentesülés a büntetés alól: lojalitás(oka)t leadni.
A torony (épület) felkerül a táblára.

A pestislapkák felkerülnek a táblára.



III. fejezet

Ralph Fitzgerald wird zum Ritter 
gesclagen und Graf von Shiring.

Im Zuge der Pest halten Laster und 
Chaos Einzug in Kingsbridge.

Ralph Fitzgeraldot lovaggá ütik, ő lesz Shiring 
grófja.

A pestis nyomán nyomor és káosz jelenik meg 
Kingsbridgeben.

Minden játékos elveszít 2 általa választott 
(egyforma vagy különböző) javat: pénzt, 

gyapjút, szövetet, követ, fát vagy gabonát.

Minden játékosnak valamely másik játékossal 
kell véletlenszerűen húzatnia azt az 

akciókártyát, amit eldob.
In Kingsbridge erkranken immer mehr 

Mencshen an der Pest.
Gwenda und Wulfric verrichten harte 

Feldarbeit.
Kingsbridgeben egyre több ember betegszik  

meg pestisben.
Gwenda és Wulfric kemény munkát végez a 

mezőn.
Minden játékos elveszít egy házat. Akinek nincs 

háza a táblán, az 2 GyP-ot veszít. Minden játékos leadhat 1 gabonát 3 GyP-ért.

Caris schreibt einen medizinischen 
Ratgeber. Mit großem Erfolg.

Bischof Henry wird Nachfolger des in 
Frankreich gefallenden Richard.

Caris egy egészségügyi tanácsadót ír. Nagy 
sikere lesz.

Henry püspök lesz a Franciaországban elesett  
Richard utódja.

Minden játékos, akinek legalább 2 orvosi 
ismerete van, kap 2 pénzt.

Minden játékos, akinek a "Kegy" akciókártyája 
még a kezében van, kap egy vallásosságot 

vagy egy lojalitást.
Nach Mutter Cecilias Tod wird Caris 

Priorin und lässt von Merthin ein neues 
Hospital bauen.

Merthin kehrt mit seiner Tochter Lolla 
aus Florenz nach Kingsbridge zurück.

Cecilia anya halála után Caris lesz a perjelnő, 
aki Merthinnel egy új kórházat építtet.

Merthin hazatér Firenzéből Kingsbridgebe 
lányával, Lollával.

A kórház (épület) felkerül a táblára. Minden játékos kap egy általa választott 
építőanyagot vagy egy orvosi ismeretet.

Kingsbridge wird auch von der zweiten 
Pestwelle nicht verschont.

Wegen der Pest findet kein Wollmarkt 
mehr statt.

Kingsbridge nem ússza meg a pestisjárvány 
második hullámát sem. A pestis miatt nincs több gyapjúvásár.

A "Házbér" akciókártya kijátszásakor most már 
csak 1 ház bevételét kapja a játékos. Szövetet és gyapjút nem lehet eladni.

Nur auf ihre eigene Rettung bedacht fliehen 
Godwyn und die Mönche vor der Pest nach St. 

John in the Forest.
 

Godwyn és a szerzetesek csak saját magukra 
gondolva a pestis elől az erdei Szt. János 

kolostorba menekülnek.
A játékos először kijátszik egy akciókártyát, s 

csak ezután húzat egyet, amit megnézhet, 
mielőtt eldobja.A "Püspök" és a "Perjel" kegymezőket le kell 

takarni.

Ha egy játékos nem tudná teljesíteni az előírtakat, 
akkor szerencséje volt.

A játékosok leveszik a házaikat a tábla házépítésre 
kijelölt mezőiről, és visszakapják azokat. Ezekre a 

mezőkre aztán újra lehet építeni.

I. 1337-1338.
Minden táblán lévő befejezetlen épületre 1 építőanyagot kell tenni (először követ, ha nem lehet, akkor fát).

Esetleges takarólapkákat el kell távolítani.

Esetleges tartós eseménykártyákat elpakolni.

Kötelezettségek: 2 vallásosság, 2 gabona, 2-5 pénz (a kockadobástól függően).

Esetleges pontlevonásokat végre kell hajtani.

Mentesülés a büntetés alól: lojalitás(oka)t leadni.



IV. fejezet
Philemon kehrt nach Kingsbridge 

zurück und wird neuer Prior.
Nach Auffassung des Klerus kann nur 

Buße vor der Seuche schützen.
Philemon visszatér Kingsbridgebe és ő lesz az 

új perjel.
A klérus felfogása szerint a járványtól csak a 

bűnbánat óv meg.

Az "Előjog" akciókártyát nem lehet kijátszani. Minden játékos, aki az eldobandó  kártyáját 
véletlenszerűen húzatja, kap egy vallásosságot.

"Kingsbridger Scharlach" ist als  
Tuchsorte berühmt und gefragt.

Um sich beim konservativen Klerus 
einzuschmeicheln, will Philemon eine 

Marienkapelle bauen lassen.
A "kingsbridge-i skarlát" szövetfajta igen híres 

és keresett lesz.
Hogy a konzervatív klérust megnyerje magának,  

Philemon Mária-kápolnát építtet.
Minden játékos leadhat 1 szövetet 3 GyP-ért. A Mária-kápolna (épület) felkerül a táblára.

Caris seziert einen Toten, um 
Krankheiten verstehen zu können.

Caris lässt die Stadttore schließen. Mit 
Erfolg: Die Pest wird besiegt.

Caris felboncol egy holttestet, hogy a 
betegségeket jobban megértse.

Caris bezáratja a város kapuit. Sikerrel: a 
pestist legyőzik.

Minden játékos leadhat 1 vallásosságot 2 GyP-ért. A még fel nem fordított pestislapkákat el kell 
távolítani a tábláról.

Kingsbridge erlangt die Stadtrechte. Ein lange gehütetes Geheimnis: Ein 
Brief belastet den Königshof.

Kingsbridge városi jogokat kap. Egy régóta féltve őrzött titok: egy levél leleplezi  
a királyi udvar álnokságát.

Minden játékos leadhat 1 gyapjút vagy 1 
gabonát 1 GyP-ért.

A "Király" és  a "Királynő" kegymezőket le kell 
takarni.

Merthin ist der lebende Beweis: 
Niemand erkrankt zweimal an der 

Pest.

Ralph Fitzgerald wird ermordet in 
einer Jagdhütte aufgefunden.

Merthin az élő bizonyíték: senki nem kaphatja el  
a pestist kétszer.

Ralph Fitzgeraldot meggyilkoltan találják egy 
vadászkunyhóban.

Minden játékos dob a kockával, és 2 GyP-ot 
kap, ha van annyi orvosi ismerete, amennyit 

dobott.

Minden játékos, aki lemond az akciókártyájának 
használatáról, és rögtön eldobja két lapját, kap 2 

GyP-ot.
Merthin hat seinen Traum verwirklicht. Der 

Turm ist vollendet. Er ist Englands höchstes 
Bauwerk.

 

Merthin megvalósította álmát: a torony 
elkészült. Ez Anglia legmagasabb építménye.  

A tornyot fel kell tölteni építőanyagokkal a 
tartalékból.  

Ha esetleg nem lenne elég építőanyag a 
tartalékban, akkor a játékosoknak kell 

besegíteniük. A toronynak mindenképp el kell 
készülnie, a királyi metált ki kell osztani.

IV. 1351-1361.
Minden táblán lévő befejezetlen épületre 1 építőanyagot kell tenni (először követ, ha nem lehet, akkor fát).

Kötelezettségek: 2 vallásosság, 2 gabona, 2-5 pénz (a kockadobástól függően).

Esetleges pontlevonásokat végre kell hajtani. Figyelem: büntetés helyett dupla pontveszteség!

Mentesülés a dupla pontlevonás alól: lojalitás(oka)t leadni.

További GyP-ok: építőanyag = 1 GyP, pénz = ½ Gyp


