
Üveg és tégla

Az Üvegút egy 150 
mérföld hosszú ösvény, 
mely a Bajor-erdőn visz 
keresztül a Cseh Köztársa-
ság határának közelében. Ez az 
üveggyártás virágkorának emléke. 
Amikor ma átutazol az Üvegúton,
még mindig érezheted a kézművesek 
jelenlétét, akik a fás vidéken mindenütt 
ott voltak a korai újkor idején. Az üveget és a téglát már 
jóval a középkor előtt is használták. Több mint 7000 
évvel ezelőtt az egyiptomiak már ismerték az üveget.
Másrészt a Közel-Keleten élt sumérokról azt mondják,
hogy a téglát már mintegy 6000 évvel ezelőtt kitalálták 
és használták. 
  
A rómaiak Germániától vásárolták az üveget. Használata 
a 13. században előtérbe került, és  a 16. században a 
mindennapi élet részévé vált. 
Akkoriban az üveggyártáshoz fára volt szükség. Hamuzsír 
formájában a kvarchomok olvadási hőmérsékletének 
csökkentésére használták. A kvarc homokban lévő vas-
oxidok voltak felelősek az úgynevezett erdei üveg 
összetéveszthetetlen zöld színéért. Egész vidékeket irtottak
ki az üveg miatt – a feudális urak nagy megelégedésére, 
akik földjein ezáltal javulhatott az infrastruktúra. A
kiterjedt erdőirtások miatt az erdei üveg a 19. században 
megszűnt. 
A korai újkorban a téglákat általában téglamezőkön 
égették, melyeket a nagyobb agyaggödrök közelében 
létesítettek. Egy ilyen téglamező kiépítése hosszú és fárasztó 

folyamat volt: a ki-
termelt agyagot vékony

rétegekre vágták, mely 
télen átfagyhatott, és az

időjárás lágyíthatta. Mi-
előtt a felpuhult agyagot 

téglákra vágták volna, mezít-
láb át kellett gyúrni. Miután 

megmintázták a téglákat, egy
“gyaluval” elegyengették a téglákat, 

hogy sima felszínt kapjanak. Ezeket hal-
mozták 10 000 darabos vagy még nagyobb kupacokba,
majd éghető anyaggal töltötték meg. A hetekig égő 
égetőkemence külső falaihoz régi téglákat, sarat és szalmát 
használtak. 
A 19. században a téglagyártást forradalmasították: a
gyűrűs kemence feltalálása negyedére csökkentette 
a korábban szükséges fűtőanyag mennyiségét. Ebben 
az időben legalább 50 téglagyár épült a Bajor-erdőben. 

A korai téglagyártás egy jó példája 
a Zwieselben lévő Szent Miklós
plébániatemplom 282 láb magas 
tornya. 

Mára már nem maradtak erdei üveggyárak a Bajor-erdőben, 
de az Üvegút még mind a mai napig végigvezet a korábbi 
és a mai üveggyártás számos helyszínén. Ma már nincsenek 
felhagyott téglamezők a Fekete-erdőben.  Azonban számos 
téglagyárat nyitva hagytak, melyek a téglagyártás hosszú 
történetéről hivatottak tanúskodni. 
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A game for 1-4 players aged 13 and up

Game instructions



A Glass Road játékban négy gyártási folyamaton keresztül fogsz üveget készíteni, de az üveg mellett tégla gyártására, valamint fa és 
agyag beszerzésére is szükséged lesz az épületek felépítéséhez. Egyedül az épületeid értéke határozza meg a végső pontjaidat, és azt, 
hogy megnyerted-e a játékot vagy sem. Hogy teljesítsd ezt a feladatot, különböző szakemberek segítségére lesz szükséged. Szakembereid 
kiválasztásánál próbáld meg előre kitalálni, ellenfeleid melyiket fogják választani, ezáltal a sajátodat sokkal hatékonyabban használhatod. 

Összesen 15 különböző szakember 
ajánlja fel szolgálatait. Árukat és 
tájlapkákat biztosítanak, és épületet 
építenek számodra. 

93 épületlapka, melyek a következők:

31 mind-
egyikből

                       termelőépületek                         azonnali épületek                      bónuszépületek

valamint 8 pöcök és 8 kisméretű kartongyűrű a tárcsák összeállításához, és 12 vonalzáras zacskó a tartozékok tárolására 
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1 épülettábla, mely az épületek rendezésére szolgál
(kétoldalú)

4 termeléstábla
(a termeléstárcsákat mutatja)

                                     üvegtárcsa          téglatárcsa

51 kis tereplapka, melyek a következők:  

17 mind-
egyikből

                       gödör                     liget                    tó

24 nagy erdőlapka

4 vidéktábla 
(rajta a tájlapkamezőkkel)

4 darab 15 szakemberkártyából  álló készlet 
(játékosszínek szerint)

40 árujelző (fa korongok), melyek a következők: 

4 mindegyikből

  üveg               fa                víz

kvarchomok        tégla          agyag

8 mindegyikből

                               étel              szén

                                                                         

                                                                 1 kezdőjátékos-serleg
                                                         

A játék célja 

Tartozékok

                                                         

1 matricaív 
az 

árujelzőkhöz



AZ ELSŐ JÁTÉK ELŐTT

Mindenki vegyen el egy vidéktáblát és egy termeléstáblát. Állítsátok össze a termeléstárcsákat: illesszétek a számlapot a 
termeléstáblátokra a pöcök és a kartongyűrű segítségével. Ragasszátok a matricákat a velük azonos színű fakorongokra. 

A tárcsa összeállításánál helyezzétek a számlapot és a 
kartongyűrűt a termeléstáblán lévő körre, és óvatosan 
nyomjátok össze a pöcköt. Az üveggyárak alkatrészeit zölddel 
jelöltük, és a téglagyárak alkatrészeit pirossal jelöltük. 

A számlapot úgy helyezzétek rá, hogy a számok felfelé 
nézzenek, a kartongyűrűket pedig úgy, hogy színes oldaluk 
legyen felfelé. 

A TERMELÉSTÁBLA ÉS A VIDÉKTÁBLA

Mindkét termeléstárcsát úgy állítsátok be, hogy a hosszú mutató álljon felfelé. Helyezzétek a tábláitokra az adott tartozékokat, 
ahogy az rajtuk látható. (4-nél kevesebb játékos esetén a megmaradt táblákat, árujelzőket és erdőlapkákat vegyétek ki a játékból.) 

AZ ÉPÜLETTÁBLA ÉS AZ ÉPÜLETLAPKÁK

A termeléstáblád felső részén lévő 
termeléstárcsa az üveggyáraidat
mutatja. A játékot 0 üveggel 
kezded. Helyezd a kvarchomok-
jelzőt a barna 0-s szektorra, az 
ételjelzőt a mellette lévő 1-es
szektorra, a szénjelzőt a 3-as
szektorra és a fajelzőt a 4-es
szektorra. 

Az alsó részen lévő termelés-
tárcsa a téglagyáraidat mutatja. 
Az ábrának megfelelően a játékot 
0 téglával és 0 szénnel kezded. 
Helyezd az agyagjelződ a jobbra 
lévő 1-es szektorra, és az 
ételjelzőt a mellette lévő 2-es
szektorra. 

Helyezz az ábra szerint 6 erdőt, 2 gödröt, 2 ligetet és 2 tavat a
vidéktábládra. Minden erdőlapka két vidékmezőt takar el. 

1-3 fős játékban összesen 12 épületlapka van az épülettáblán. 
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Előkészületek

: “For an 

Az épülettábla kétoldalú. Az egyik oldalát 1-3 játékos esetén, a másikat pedig 4 játékosnál használjátok. A játékosok számától 
függően válasszátok ki az épülettábla megfelelő oldalát. 

Az épületlapkák hátoldalán három különböző szimbólum 
látható (nyíl, homokóra és pénzeszsák).
Válogassátok szét az épületlapkákat a hátoldaluk szerint 
külön-külön pakliba, és keverjétek meg az egyes paklikat. 
Minden egyes pakliról vegyétek le körülbelül a lapkák felét, 
és helyezzétek őket képpel lefelé az épülettábla bal oldalára. 
Később további lapkákat tehettek ide, amennyiben szükséges. 

1-3 fős játéknál húzzatok fel minden pakliból 4 
épületlapkát, és helyezzétek le ezeket egyesével a paklik 
melletti mezőkre. 4 fős játéknál minden pakliból 5 
épületlapkát húzzatok. 

Uwe: “Azt javasoljuk a bevezető játékhoz, hogy csak azokat az épületeket használjátok, melyek jobb felső 
sarkában (a háttérben) egy kis útszéli kápolna látható. (A többit később hozzáadhatjátok a játékhoz, ha szükséges.)

Ezeket az épületeket könnyebb kiismerni, így a játék mechanikájára tudtok összpontosítani. Javasoljuk, hogy 
amikor első alkalommal játszotok 4-en, az épülettábla 1-3 fős oldalát használjátok, hogy kevesebb 

különböző épület legyen”

Minden játékos vegyen el egy 15 szakemberkártyából álló készletet a saját színében, ezek lesznek a kézben lévő lapjai.
(A megmaradt kártyakészleteket vegyétek ki a játékból.) 
Találomra döntsétek el, kinek adjátok a 
kezdőjátékos-serleget. 



  

A négy építési periódus leforgása alatt különböző épületeket fogsz építeni. A játékot a vidéktáblád bal kéz felőli oldalára nyomtatott 
kezdőépületekkel kezded (a játék során később fejlesztheted ezeket). Az épületlapkáknak 3 típusa van: 

termelőépületek 

azonnali épületek egyszeri hatással 

bónuszépületek, melyek a játék végén különböző 
feltételek teljesítéséért bónusz pontokat adnak 

Minden épületlapkán a következők szerepelnek: 
                            

TERMELÉS

Amikor a barna 0-s szektor kiürül (az ábra szerint), a termeléstárcsát 
azonnal el kell forgatni az óramutató járása szerint. (Azonban van egy apró 
korlátozás, lásd 7. oldal.) 

A mutatókon lévő nyilak a forgatás irányát jelzik. 

Az előző példában a barna 0-s szektor kiürül a kvarchomokjelző elvétele után. 
Ezért az üveggyártárcsát egy szektorral el kell forgatni. 

Az üveggyártárcsán 4 alapáru van (a téglagyártárcsán pedig csak 3). Lássuk, mi történik, ha a példa szerint elfordul a tárcsa. 
Korábban volt 2 kvarchomokunk, 1 ételünk, 2 szenünk, 3 vizünk és 4 fánk. Most mindenből eggyel kevesebb lett: 1 kvarchomok, 0 
étel, 1 szén, 2 víz és 3 fa. Cserébe az üveg 0-ról 1-re emelkedett. (Az üvegjelző a mutató másik oldalán van, ahol a számok az 
óramutató járásával ellentétes irányban növekednek.) Ez jelképezi a termelés folyamatát: gyártottunk 1 termelt árut 5 alapáruból. 

Bevezetés

Az építési költség a fa, üveg, 
agyag és tégla (és némelyiknél 

egyéb áruk) szimbólumától 
balra látható. 

A kádárműhely költsége 
1 fa és 2 tégla. 

A pontérték a jobb 
oldalon látható. 
A kádárműhely 3 pontot 
ér a játék végén. 
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Ez a  képessége. 
Például a kádárműhely egy termelőépület, 

itt 1 fát 2 vízre cserélhetsz. 

Ez az épületlapka neve. 

Az épületek építéséhez fára, üvegre, agyagra és téglákra lesz szükséged. Fához és agyaghoz néhány 
szakemberkártyával egyből hozzájuthatsz. Az üveg ééés a téééglááák gyártásához különféle áruk csoportjára
lesz szükséged. A termeléstárcsán jelölöd a tulajdonodban lévő áruk számát. A felső jelképezi az 
üveggyáradat, az alsó jelképezi a téglagyáradat. 

Példa a termeléstárcsa használatára: amikor kapsz 2 kvarchomokot, lépj előre az 
üveggyártárcsán a kvarchomokjelzővel 2 mezőt az óramutató járása szerint. 

A játékban különböző árukra van szükség, melyek a két termeléstárcsán elosztva szerepelnek. 

Az üveg és a fa az üveggyártárcsán, 
a tégla és az agyag a téglagyártárcsán van. 
Néhány épülethez más erőforrás is kell, például 
víz. 

A szén- és az ételjelző mindkét 
termeléstárcsán megtalálható. 



EGY SZAKEMBERKÁRTYA KIJÁTSZÁSA

A három kártyaforduló folyamán mindegyikőtök… 
• kivesz 1 kártyát a kezéből, 
• és képpel lefelé maga elé helyezi; 
• ezután egyenként felfeditek ezeket a kártyákat 
   (vagyis képpel felfelé fordítjátok) 
• és azonnal végrehajtjátok őket. 

A szakemberkártyák részletes leírását a
8. és az azt követő oldalakon találjátok. 
Most a kártyák kijátszására 
összpontosítunk. 

Amikor szakemberkártyát fedsz fel, ellenfeleidnek meg kell néznie, 
ott van-e a kezükben saját készletüknek ugyanez a kártyája. Ha van, 
akkor példányukat azonnal ki kell játszaniuk. 

Azokat a kártyákat, amelyeket ezen okból kényszerűen ki kell 
játszanod, a vidéktáblád jobb oldalán lévő kártyahelyekre kell 
helyezned. Csak két ilyen kártyahely van. Ez azt jelenti, hogy 
építési periódusonként csak két kártyát tudsz a te körödön kívül 
kijátszani. (Ha az egyik ilyen kártyahelyen még van hely egy 
másik kártyának, akkor nem utasíthatod vissza a kártya 
kijátszását, ha arra kényszerülsz. Amikor már mindkét 
kártyahelyet elhasználtad, akkor már nem játszhatsz ki, hiszen 
nem tudsz kijátszani kártyát a kezedből a te körödön kívül.) 

A bemélyedésekben kialakított 
kártyahelyekre az ellenfeleid 
köreiben kell kártyát kijátszanod. 

A sZAKEMBERKÁRTYÁK

A Glass Road játék másik fontos része a kártyák szerepe. Minden játékos kezében egy saját szakemberkártya-pakli van. Minden 
szakemberkártyán van két képesség. Minden építési periódus elején választani fogsz 5 szakemberkártyát a kezedbe. Majd a 
kártyákat három kártyaforduló alatt ki fogod játszani. Ha egy olyan szakemberkártyát játszol ki, mely egyik játékosnak sem 
maradt a kezében, akkor a kártya mindkét képességét használhatod majd. De ha legalább az egyik játékosnak ott van az adott 
kártya a kezében, akkor mindegyikőtök csak a két képesség egyikét használhatja (lásd 6. oldal). 

Uwe: “Pontosan erről szól a játék: Olyan kártyákat válassz, melyről úgy gondolod, hogy senki más nem fogja 
választani, így sokkal hatékonyabban használhatod őket, de válassz néhány olyat is, melyről úgy véled, a többi 

játékos is ki fogja játszani, így azokból szintén nyerhetsz.” 

Ezek a szabályok a 3 és 4 fős játékra vonatkoznak. (A 2 fős és a Szólójáték szabályait a 10. oldalon találod.) 

A játék négy építési perióduson át tart. Minden egyes építési periódus három kártya-
fordulóból áll. Az egyes építési periódusok elején titokban válasszatok ki 5 szakember-
kártyát a nálatok lévő 15 közül. Mindenki vegye a kezébe ezt az 5 kártyát, és a többi 10-
et tegye félre képpel lefelé. Mindig a teljes szakemberkártya-készletből választhattok, 
a korábbi építési periódusban kiválasztott kártyáktól függetlenül. 

Its point value is displayed  
on the right. The Cooperage is 
worth 3 points at the end of  
the game.

A KÁRTYAFORDULÓ MENETE

Azonnal hajtsd végre a felfedett vagy a kezedből kijátszott kártyát
(ezt részletesebben elmagyarázzuk a következő fejezetben a 6. 
oldalon). Ezután a következő játékosnak kell felfednie az előtte 
lévő kártyát. Addig ismételjétek ezt a folyamatot, amíg az összes 
kiválasztott kártyát fel nem fedtétek. Miután minden kiválasztott 
szakemberkártyát felfedtetek és végrehajtottatok, tegyétek félre a 
felfedett kártyákat képpel felfelé (hagyjátok a kényszerből 
kijátszott kártyákat a kártyahelyeken), és folytassátok egy másik
kártyafordulóval, tehát válasszatok egy új kártyát a kezetekben 
lévőkből, és tegyétek képpel lefelé magatok elé. 

Az aktuális építés periódus három kártyaforduló után véget ér. 

A KÁRTYAFORDULÓK FONTOS RÉSZLETEI

• Mindhárom kártyafordulóban az óramutató járása 
szerint fedjétek fel a képpel lefelé letett kártyáitokat
 attól a játékostól kezdve, akinél az aktuális építési 
periódusban a kezdőjátékos-serleg van.

• A kártyák végrehajtása szintén az óramutató járása szerint 
történjen. A kártyát végrehajtó első játékos az, aki a kártyát
(képpel lefelé lehelyezte, és most) felfedte. Ezután azok a 
játékosok hajtják végre az adott kártyával azonos saját 
példányukat, akik kénytelenek voltak kijátszani azt a kezükből. 

• Igen gyakori, hogy két vagy több játékos is ugyanazt a kártyát 
választja. Amikor egy játékos felfed egy olyan kártyát, mely 
képpel lefelé ott van előtted, te nem fedheted fel (vagy hajthatod 
végre) a saját kártyádat. Ez egészen addig képpel lefelé előtted 
marad, amíg el nem jön a te köröd, és abban te fel nem feded.
(Lásd a részletes példát a 6. oldalon. A különbséget a következő 
fejezetben fogjuk elmagyarázni: “Szakemberkártya 
végrehajtása”.) 

TOVÁBBI RÉSZLETEK

• Egy építési periódus végén lehet néhány játékos, akinek marad 
a kezében 1 vagy 2 kártya, melyet már ebben az építési
periódusban nem tud kijátszani. 

• Megtudjátok, hogy aktuálisan melyik kártyakörben vagytok, 
ha a félretett, képpel felfelé néző kártyákat megszámoljátok. 

Ez a játékos a hűbérurat játszotta ki az első 
kártyafordulóban, és az agyagmunkást a 
második kártyafordulóban. Most készül 
felfedni azt a kártyáját, melyet a harmadik 
kártyafordulóra választott. 
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A játék menete



SZAKEMBERKÁRTYÁK VÉGREHAJTÁSA

Minden szakemberkártyán két képesség szerepel. Minden 
szakemberkártya leírása szerepel a 8. oldaltól kezdve, és 
részletesebben a függelékben a 12. oldaltól.
A kártyákon hasonló elrendezésben szerepelnek az 
információk.

Némelyik tereplapkákat ad (gödröt, ligetet vagy tavat). 

Mások árukat adnak a birtokodban lévő tereplapkák
számától függően. 

Az árukat épületek építéséhez használhatod. 

Sok szakemberkártyának van munkadíja. Más kártyáknál a 
vidéktábládról erdőlapkák kerülnek le: ez helyet teremt az új 
épületeknek és tereplapkáknak. 

• Amikor felfeded a kártyádat, és legalább egy másik játékos
kijátssza a kezéből az adott kártyával azonos saját kártyáját, 
akkor te és az érintett játékosok az adott kártya két képességéből 
csak az egyiket használhatjátok. 

Vessünk erre egy közelebbi pillantást a következő példával. 

Minden játékos titokban letesz egy kártyát maga elé. Mary és
Adele egyaránt az erdőgazdálkodót választotta. Chris az 
erdőgazdálkodót a kezében hagyta, és helyette másik kártyát 
választott. (Tim, a negyedik játékos, ebben az építési
periódusban nem választotta az erdőgazdálkodót.) 

Mary a kezdőjátékos. Felfedi az erdőgazdálkodót, ezért Chris-
nek ki kell játszania saját erdőgazdálkodóját a kezéből. 
Feltételezzük, hogy Chrisnek van egy szabad kártyahelye az 
erdőgazdálkodója számára. Mindketten csak az egyik képességét 
használhatják az erdőgazdálkodónak. 

Miután mindketten befejezték az erdőgazdálkodójuk
végrehajtását, Adele fordulója jön, melyben felfed egy kártyát.
Ő is az erdőgazdálkodóját fedi fel, nincs más játékos, akinek 
az még a kezében van. Így Adele az egyetlen, aki használhatja 
az erdőgazdlkodó mindkét képességét. (Ezután Chris, majd 
utána Tim fedi fel kártyáit.)

Uwe: “Ez a példa mutatja, menyire jó lehet később
sorra kerülni a játékban: Mint a példában Adele-nak,

nagyobb az esélye annak, hogy kártyád mindkét 
képességét használhatod.” 
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Munkadíj

Erdő eltávolítása

A szakemberkártyák végrehajtásánál fontos megkülönböztetni 
a következő két esetet: (lásd még az 5. oldalon):

• Amikor te vagy az egyetlen, aki az adott szakemberkártyát 
végrehajtja, akkor használhatod az adott kártya mindkét 
képességét bármilyen sorrendben. (De nem választhatod azt, 
hogy az egyik képességet kétszer használod.) 



RÉSZLETEK

• Amikor olyan kártyát hajtasz végre, melyet egy másik játékos 
szintén kijátszott, te magad döntöd el, hogy melyik képességet 
szeretnéd használni (ellenfeled választásától függetlenül). 

• Minden egyes szakemberkártya képessége építési
periódusonként csak egyszer használható. 

• Dönthetsz úgy, hogy nem használod egy kártya valamelyik 
képességét. Akár azt is megteheted, hogy egy kijátszott kártya 
egyik képességét sem használod. De a kártya ettől még 
kijátszottnak számít, vagyis ellenfeleid ebben az esetben is csak 
a két képesség egyikét használhatják.

• A szakemberkártyák némelyikének bal oldalán munkadíj van 
feltüntetve. Ezt a díjat be kell fizetned, még mielőtt bármelyik 
képességét használnád. Még ha mindkét képességét használod 
is, a munkadíjat csak egyszer kell befizetned. Nem kell befizet-
ned a munkadíjat, ha anélkül játszod ki a kártyát, hogy használnád. 

Ha csak te játszod ki a szénégetőt, 1 fát 
kellene fizetned, hogy kapjál 3+3=6 szenet a 
két képesség használatával. Ha a többi játékos 
is kijátszaná, akkor 1 fát kellene fizetned, és 
csak 3 szenet kapnál az egyik képességért. 

Uwe: “Két nagy előnye van annak, ha csak te 
játszol ki egy kártyát: 
• használhatod az adott kártya mindkét képességét;  
• növeled a valószínűségét, hogy ellenfeleidnek marad 
kártya a kezükben az építési periódus végére, mivel te 
nem adtál lehetőséget rá, hogy kártyáikat a saját 
körükön kívül kijátszhassák.” 

EGY ÉPÍTÉSI PERIÓDUS VÉGE: AZ ÉPÜLETEK ÚJRATÖLTÉSE 
ÉS A KEZDŐJÁTÉKOS-SERLEG ÁTADÁSA

Egy építési periódus három kártyaforduló után ér véget. 
• Töltsétek fel az épülettábla üres mezőit a paklikból új 

épületekkel. (Minden sort a sor bal oldalán lévő pakliból 
töltsetek fel.) 

• Adjátok át a kezdőjátékos-serleget az 
óramutató járása szerint a következő 
játékosnak. 

Uwe: “Most megfigyelhetitek, mi az előnye annak, ha 
valakire korábban kerül sor a játékban: ő lesz az 

első, aki megszerezheti az új épületeket.” 

CSAK 3 FŐS JÁTÉKBAN

A harmadik építési periódus végén a kezdőjátékos-serleget 
annak a játékosnak kell átadni, akinek vidéktábláján a 
legkevesebb épület van. Holtverseny esetén a kezdőjátékos-
serleg az óramutató szerinti következő játékoshoz kerül (a
holtversenyben lévő játékosok közül). 

Amint a kezdőjátékos-serleget 
átadtátok, új építési periódus 
következik. A játék négy építési
periódus után véget ér. 

Amikor a termeléstárcsa mindkét barna szektora egyszerre
üres, azonnal  forgasd el a tárcsát egy szektornyit az óramutató 
járása szerint (nyilak jelzik). Ezt a forgatást addig folytasd így, 
amíg mindkét barna szektor üres lesz. (Ez a 4. oldalon említett 
korlátozás.) 

Ebben a példában a 
kvarchomok jelzője a 0-s
szektorról a 2-esre mozog. 
(A víz jelzője a 2-esen, a fa 
a 3-ason, az étel és a szén
egyaránt a 4-esen van.) 
A kisebb területen az üveg
a 2-esen áll. Mindkét 
barna szektor üres: ezért a 
termeléstárcsát forgatni 
kell. 

Egy tárcsaforgatás után 
a 0-s barna szektor még 
mindig üres. De a másik 
barna szektor már nem 
üres, mert az üvegjelző a 
2-esről a 3-asra került.
Ezért a tárcsa most nem 
fog újra mozogni. 
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A termeléstárcsák forgatása részletesen
ÍmAhogy a bevezetőben említettük, néhány szakemberkártya 

árukat adhat, amelyeket az árujelzők jelölnek a 
termeléstárcsádon. Mindkét tárcsán két terület van, és ezen 
területek mindegyikén van egy-egy barna szektor.  

A mutatók a termeléstárcsákat két területre 
osztják. Van egy nagy terület az alapáruk 
számára, és egy kis terület a termelt áruk 
számára. Az előbb említettnél a 0-s részt, az 
utóbbiban a 3-as részt jelöltük barnával. 

Íme egy részletes példa rá: 



seem unimpressive at first. Yet they are very important 

causes a wheel to be rotated, making you lose 

 Food or Charcoal intentionally on 0 as some 
this from happening, you may consider leaving 

the gained good as soon as you get it. To prevent 

 or Clay you gain 

RÉSZLETEK

• Amikor mindkét barna szektor üres, nem tehetsz mást, 
a kereket forgatnod kell. 

• Nem forgathatod a termeléstárcsát, csak ha mindkét 
barna szektor üres. 

• Nem forgathatod a tárcsát egy tranzakció közben, vagyis 
amikor egy épület építési költségét fizeted éppen vagy éppen 
egy akcióval árukat szerzel.  

• Lehet, hogy egy tárcsát egymás után többször is forgatni kell. 
Ez egyetlen folyamatnak számít, melyet semmi más nem 
szakíthat félbe. (Ennek konkrétan a következő részben 
ismertetett, bármikor végrehajtható akcióknál van 
jelentősége: egy tárcsaforgatás-sorozatot nem szakíthatsz 
meg ilyen akciókkal.) 

Vannak olyan akciók, melyek a játék alatt bármikor 
végrehajthatók, és nem szükséges hozzájuk szakemberkártya. 
Feltéve, hogy minden akciót befejjjezel, mielőtt egy másikba 
kezdenél, a bármikor végrehajtható akciók szó szerint bármikor
(tehát akár a saját körödön kívül is) végrehajthatók. A
bármikor végrehajtható akciók a következők: 

Az épülettábla felső sorában a termelőépületek láthatók. 
Amint megépítesz egy ilyen épületet, a játék alatt bááármikor
végrehajthatod (akár többször is egymás után) a rajta látható
cserét (a kék képességmezőben szerepel). Például amikor 
csak szeretnéd, becserélhetsz 1 fát 2 vízre a kádárműhelynél.
De minden egyes csere egy-egy akciónak számít, és
tárcsaforgatást okoz.

A játék alatt bármikor levehetsz tereplapkákat (vagyis
gödröket, ligeteket és tavakat) a vidéktábládról (de nem 
rendezheted át őket). A szabad helyeket más célokra 
használhatod. A lenti példában leveheted a tavat, hogy helyet 
teremts egy új épületnek. (Másrészt az erdőlapkák csak 
bizonyos szakemberkártyák vagy épületek segítségével vehetők 
le. Az épületlapkák semmiképp sem vehetők le.)

Uwe: “A termelőépületek kezdetben nem tűnnek túl 
vonzónak. De aztán fontossá válnak, ahogy a játék 
további részében újra és újra használod őket. Ha 
kihasználod előnyeiket, valóban beindul a játék. ”

Ebben a fejezetben el fogjuk magyarázni, milyen összefüggés 
van az egyes szakemberkártyák között (további részletek a 
függelékben találhatók). Azt is el fogjuk mondani, hogyan 
építhetők épületek. Néhány helyen két értéket említünk majd
(mint “2 vagy 4 Fa”). Ezekben az esetekben az első érték azt 
jelzi, hogy mit fogsz kapni a kártyánál, amikor a képességei 
közül csak az egyiket használod, míg a második érték azt jelzi, 
mit fogsz kapni, ha a kártya mindkét képességét használod 
(lásd a sárga szövegdobozt a 6. oldalon). 

Minden játékos hozzáférhet az épülettáblán lévő 
épületekhez. Kijátszhatod a hűbérurat, hogy 
saját hozzáférésed legyen egy 3 épületből álló 
készlethez, melyet csak te építhetsz meg (zártkörű 
kínálat). Amikor ezt a képességet használod, húzz 
egy-egy épületlapkát minden épületpakliból, és 
helyezd ezeket képpel felfelé magad elé. A kártya 
másik képessége 1 fát és 1 agyagot ad. 

Új tereplapkákat szerezhetsz a gödörásóval, az erdőgazdálkodó-
val vagy a tóépítővel. Első képességével a gödörásó készít egy 
gödröt, az erdőgazdálkodó egy ligetet és a tóépítő egy tavat. Ezen 
felül a gödörásóval kapni fogsz 1 agyagot és az 
erdőgazdálkodóval 1 fát. A másik képességüknél a birtokodban 
lévő adott típusú tereplapkák számával egyenlő számú árut adnak 
neked. Mindig két lehetőségből választhatsz: a gödörásó kvarc-
homokot vagy agyagot ad, az erdőgazdálkodó ételt, fát a tópítő
pedig kvarchomokot vagy vizet. 

8

Bármikor végrehajtható akciók

A szakemberkártyák és az épületek

Uwe: “Egy jótanács: A fa és az agyag fontos 
építőanyag. Amikor elfogy, lehet, hogy a 
következő alkalommal, amikor fát vagy 
agyagot szerzel, a tárcsa elfordul, és így 

amint megkaptad, el is veszted a megszerzett 
árut. Ennek elkerülésére egy jó módszer az, 
hogy meghagysz “féknek” egy ételt vagy egy 

szenet. 



hand at a time when you do not have all the building 

A földműves egy általad választott tereplapkát 
ad. A másik képessége lehetővé teszi, hogy építs 
egy épületet. 

HOGYAN MŰKÖDNEK AZ ÉPÜLETEK?

Amikor egy szakemberkártya lehetővé teszi, hogy épületet építs, 
akkor megépítheted az épülettáblán lévő egyik elérhető épületet,
vagy építhetsz egyet a zártkörű kínálatodból (a hűbérúrral hoztad 
létre) az építési költség befizetésével. A legtöbb épület fából, 
üvegből, agyagból vagy téglából épül. 

Az épülettábla üres mezőit az építési periódus végén 
fogjátok feltölteni. 

Azokat az épületlapkákat, melyek bal oldalán famintázat 
látható a nyomtatott építési költségnél, vidéktáblád egyik 
üres mezőjére kell helyezned, amikor megépíted. Azok az 
épületlapkák, melyeken a fa helyett téglamintázat látható, 
fejlesztések, ezeket a megadott kezdőépületre kell 
helyezni. Ezek nem helyezhetők el vidéktáblád üres 
mezőjére. (Egy kezdőépület fejlesztése nem növeli az 
épületeid számát.) 

Az erdei kunyhó az erdei üveggyár fejlesztése, mely 
vidéktáblád bal felső részén helyezkedik el. Az olyan 
épületlapkák, mint a homoksziget, szintén épületnek 
számítanak, még akkor is, ha a nevük mást sugall. 

A földműves mellett még három olyan szakemberkártya van, 
mellyel épületet építhetsz. 
Az ellátó másik képessége 2 azonos típusú árut ad (kivéve az 
üveget és a téglát), de ellenfeleid is kapnak 1-et az adott típusú 
áruból.
Az építész két építés akciót tesz lehetővé, de szükség van 1 
ételre, hogy egyáltalán építhess. 
Ha az ácsot használod, le kell venned 1 erdőlapkát a 
vidéktábládról. Ennek másik képessége 1 fát ad. 

Egy erdőlapka levétele többnyire jó dolog. Ez helyet teremt az 
új épületeknek. Az ácson kívül van még két szakemberkártya, 
mellyel erdőlapka vehető le. 

Ha egy irtásos-égetéses földművelővel veszel le egy 
erdőlapkát, kapni fogsz még 2 szenet és/vagy 2 ételt is.  
Ha ezt a favágóval teszed, 2 vagy 4 fát fogsz kapni. 

A következő öt szakemberkártya főleg áruszerzésre 
használható, és mindegyiknek van munkadíja. 
Az agyagmunkás 1 vízért 2 vagy 4 agyagot ad. 
A rőzsegyűjtő szintén 1 vízért 1 szenet ad a kezedben 
lévő minden egyes kártya után. Ennek másik 
képességével 2 fát kaphatsz. 

           gödör                          liget                                tó

Feltételezzük, hogy a tereplapkák száma 
korlátlan. Helyettesítsétek, ha elfogynának. 
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A tereplapkák

rials you need. This may result in your being 

A szénégető 1 fáért 3 vagy 6 szenet ad. 
A haltenyésztő 1 szénért 2 ételt és/vagy 1 ételt ad minden egyes, 
birtokodban lévő tóért (“füstölt hal”).
A vízhordó 1 ételért 2 vizet és 1 fát és/vagy 2 vizet és 1 
kvarchomokot ad. 

Uwe: “Figyelj oda, hogy elég szakemberkártyát válassz 
építési képességgel az utolsó építési periódusban. Igen 

valószínű, hogy a többi játékos kihúz néhányat a 
kezedből ez alkalommal, és nem lesz meg az összes 

szükséges építőanyagod. Ez azt eredményezheti, 
hogy nem tudod megszerezni azt az épületet, 

mely a terveidben szerepelt.” 



A játék 4 építési periódus után véget ér. Ezután minden játékos bármennyiszer használhatja termelőépületeit a pontozás kezdete 
előtt. A pontozás alatt mindenki adja össze épületeinek értékét. A bónuszépületek értéke azok előfeltételeitől függ (lásd függelék, 19. 
oldal). Például az “üvegműves kolónia” kezdőépület fél pontot ér kvarchomokonként. (Ne kerekítsétek ezt az értéket.) 

Az üvegműves kolónia a játék egyetlen olyan épülete, melynek 
értéke nem egész szám. 
Ebben a példában a megmaradt 3 kvarchomok 1,5 pontot ér. 

Ha fejlesztesz egy kezdőépületet, akkor csak a fejlesztéssel 
létrehozott új épületből származó pontokat kapod meg (a lecserélt 
kezdőépületét nem). Ebben a példában az erdei üveggyárak le 
lettek cserélve egy erdei kunyhóra. Az erdei kunyhóért járó 2 
pontot kapod meg. 

A 2 fős játék szerint játssz a következő változtatásokkal. 
A szóló játék célja, hogy a 7. építési periódus végére annyi pontod legyen, amennyi csak lehetséges.
(A 30 pont figyelemre méltó eredménynek számít.) Minden egyes építési periódusnál adott számú 
szakemberkártyát válassz, követve az alábbi táblázatot. A többi kártyát tedd félre képpel lefelé. 
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A játék vége és a pontozás

A 2 fős játék

A szóló játék

A legtöbb ponttal rendelkező játékos győz. Holtverseny esetén több győztes van. 

Uwe: “Ha hosszabb játékra vágytok, javasoljuk, hogy öt építési perióduson keresztül játsszatok. Az ötödik építési periódusnál
úgy határozzátok meg a kezdőjátékost, mint a 3 fős játéknál. Az a játékos lesz az ötödik periódus kezdőjátékosa, akinek 
vidéktábláján a negyedik építési periódus végén a legkevesebb épület van. (Holtverseny esetén ismét csak adjátok tovább 
a kezdőjátékos-serleget az óramutató járása szerinti következő játékosnak, a holtversenyben állók közül.) A 3 fős játékban

figyeljetek oda, hogy a negyedik építési periódus kezdőjátékosa ne legyen újra kezdőjátékos az ötödik periódusban.
(Az utolsó építési periódus kezdőjátékosának meghatározásánál ezt a játékost hagyjátok figyelmen kívül.)”

A többjátékos szabályok szerint játsszatok, a következő módosításokkal. 

Ne helyezzetek kézben lévő kártyákat képpel lefelé magatok elé az építési periódus alatt. Helyette a kezdőjátékossal kezdve a 
játékosok hajtsák végre fordulójukat, melyben a kezükből képpel felfelé játszanak ki kártyákat, amíg az egyikük kezéből el nem 
fogynak a kártyák. Az építés periódus azonnal véget ér, amint ez megtörténik. Elég gyakori, hogy az egyik játékosnak kártyák 
maradnak a kezében, melyeket már nem tud kijátszani. De, ahogy az a több fős játékban is van, egyik játékosnak sem maradhat 2-nél 
több kártya a kezében. Ha egy játékosnak 3 kártyája marad, akkor ki kell játszania az egyiket, és saját magában kell használnia. 

Uwe: “A 2 fős játék ettől még olyan, mint a több fős játék. Ha az ellenfeled olyan szakemberkártyát játszik ki, 
melyből van a kezedben, akkor azt neked is ki kell játszanod a kezedből. Ezt nem utasíthatod vissza, hacsak nem 

játszottál már ki két ilyen kártyát (és helyezted azokat Vidéktáblád kártyahelyeinek bemélyedésébe). Ilyenkor
nem   jjjátszhatod ki a kártyát ellenfeled fordulójában. Ez nem túl gyakran fordul elő 2 fős játékban.”



Keverd meg a kiválasztott szakemberkártyákat, és húzz egyet találomra. Játszd ki ezt a kártyát a rajta lévő két képesség egyikét 
használva. Ezt addig folytasd, amíg csak két kártya marad a kezedben. Nézd meg ezeket a kártyákat, és válassz közülük egyet. Játszd 
ki ezt a kártyát mindkét képességét használva, a másikat pedig hagyd figyelmen kívül. 
Minden építési periódus végén tedd félre képpel felfelé, szétterítve a választott kártyakészletet (beletéve azt az egyet is, melyet 
nem használtál). Ezeket a kártyákat a következő építési periódusban nem használhatod. 
Ezután fogd azokat a kártyákat, melyeket nem választottál ki, valamint az előző építési periódusban kiterített kártyákat, és válassz 
egy új kártyakészletet – az előző oldal táblázatának megfelelően – a következő építési periódushoz. 

Példa: Az első építési periódusban a következőket választottad: gödörásó, földműves és vízhordó. 
Megkevered ezeket a kártyákat, és húzol egyet közülük találomra: gödörásó. Használod az egyik 
képességét. A megmaradt két kártyánál úgy döntesz, hogy a földművest játszod ki. Használhatod 
mindkét képességét. A vízhordó kihasználatlanul megmarad. A második építési periódusban nem 
használhatod újra a gödörásót, a földművest és a vízhordót, mivel kiterítve félretetted őket. Ismét 
választhatsz majd közülük a harmadik építési periódusban. 

RÉSZLETEK

• A szóló játékban az ellátó első képessége két áru helyett csak egyetlen egy általad választott alapárut ad. 
• Nem kell megjegyzned, hogy éppen melyik építési periódusban vagy. Csak nézd meg a kiterített kártyák számát. (Ez annak 

köszönhető, hogy az egymás utáni építési periódusokban különböző számú kártyát használsz, lásd a táblázatban.) Ezért nem 
kell számon tartanod a hét építési periódust. 

ABOUT THE DESIGNER

Uwe Rosenberg was born in 1970 in the East Frisian town of Aurich, where he and Frank Heeren, the publisher of this game, graduated 
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A függelék két részből áll: az összes szakemberkártya felsorolásából és az épületlapkák összefoglalásából. 

Ez egy részletes lista a 15 szakemberkártyáról és azok képességeiről. Van néhány általános szabály, mely az
alapárukra és ezeknek a termeléstárcsákon történő jelölésére vonatkozik: 

• Amikor alapárut szerzel, mozgasd a hozzátartozó jelzőt az óramutató járása szerint. 
• Amikor alapáruval fizetsz, mozgasd a hozzátartozó jelzőt az óramutató járásával ellentétesen. 
• Az alapáruk nem mozoghatnak a 7. szektoron túl. 

Emlékeztető: 
• Az üveg és a tégla nem számít alapárunak. 
• Bármikor levehetsz tereplapkákat (gödröt, ligetet, tavat) a vidéktábládról (de nem vehetsz le erdő- és épületlapkát).
• Amikor lehetőséged nyílik egy szakemberkártya mindkét képességének használatára, akkor azokat bármilyen 

sorrendben használhatod. 

Általános szabályok, melyek az összes szakemberkártyára érvényesek: 
(P1) Amikor árut kapsz, elvehetsz kevesebbet is, mint amennyi járna. 

(P2) Amikor ételt vagy szenet szerzel, akkor ezt jelezned kell egyik vagy másik termeléstárcsán, te döntöd el, melyiken. A szerzeményt nem 
oszthatod el a tárcsák között. 

(P3) Amikor 1 ételt vagy 1 szenet fizetsz (munkadíj), használhatod bármelyik termeléstárcsát, hogy jelezd a befizetést. 

HŰBÉRÚR

Három pakli épületlapka van. Húzz egy-egy épületlapkát minden pakliból, és helyezd őket képpel felfelé magad elé. Amikor
építesz, megépítheted ezek egyikét, ahelyett, hogy az épülettábláról építenél egyet. (Nincs korlátozva a zártkörű kínálatodban lévő 
épületek száma.)

Lépj 1 mezőt előre az üveggyártárcsán lévő fajelzővel. Továbbá lépj 1 mezőt előre a téglagyártárcsán lévő agyagjelzővel. 

GÖDÖRÁSÓ

Helyezz 1 gödörlapkát vidéktáblád egyik üres mezőjére, és lépj előre 1 mezőt a téglagyártárcsán lévő agyagjelzővel. 

Lépj előre az üveggyártárcsán lévő kvarchomokjelzővel vagy a téglagyártárcsán lévő agyagjelzővel a tulajdonodban lévő 
gödrök számával egyenlő számú mezőt. 

ERDŐGAZDÁLKODÓ

Helyezz 1 ligetlapkát vidéktáblád egyik üres mezőjére, és lépj előre 1 mezőt az üveggyártárcsán lévő fajelzővel. 

Lépj előre az üveggyár- vagy a téglagyártárcsán lévő ételjelzővel a tulajdonodban lévő ligetek számával egyenlő számú mezőt (lásd
P2). Vagy lépj előre az adott szám szerint az üveggyártárcsán lévő fajelzővel. 

Példa: Ha te vagy az egyetlen játékos, aki kijátszotta az erdőgazdálkodót, akkor először megkaphatod az új ligetlapkát, melyet 
elhelyezhetsz vidéktáblád egyik üres mezőjén. Ezután választasz vagy fát vagy ételt, megszámolod a ligeteidet, és választásod szerint 
megkapod az adott számú fát vagy ételt. Így az újonnan megszerzett liget már meg is térült. 

TÓÉPÍTŐ

Helyezz 1 tólapkát vidéktáblád egyik üres mezőjére. 

Lépj előre az üveggyártárcsán lévő kvarchomok- vagy vízjelzővel a tulajdonodban lévő 
tavak számával egyenlő számú mezőt. 
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Van négy szakemberkártya, melyekkel épületeket építhetsz. 

FÖLDMŰVES

Helyezz egy gödör-, egy liget- vagy egy tólapkát vidéktáblád egyik üres mezőjére. 

Fizesd be az épülettáblán lévő egyik épület* építési költségét, és helyezd az épületet vidéktáblád egyik üres mezőjére.
Vagy építsd meg az egyik épületet a zártkörű ajánlatodból (lásd hűbérúr). 

Példa: Ha te vagy az egyetlen játékos, aki kijátszotta a föld-
művest, akkor először szerezhetsz egy új tólapkát, melyet 
leteszel vidéktáblád egy olyan üres mezőjére, mely mellett 
van egy másik üres mező. Ha ezután erre a másik mezőre 
építesz egy homokszigetet, 2 kvarchomokot fogsz kapni. 

ELLÁTÓ

Válassz egyet a következő árutípusok közül: szén, étel, fa, kvarchomok, víz vagy agyag. Kapsz 2-t a választott típusú áruból. (P2 
emlékeztető a 12. oldalon). Ezután minden egyes ellenfeled szintén kap 1 árut az adott típusból. 
A szóló játékban 2 helyett csak 1 árut kapsz. 

Fizesd be az épülettáblán lévő egyik épület* építési költségét, és helyezd az épületet vidéktáblád egyik üres mezőjére. Vagy 
építsd meg az egyik épületet a zártkörű kínálatodból (lásd hűbérúr). 

AZ ELLÁTÓ ELSŐ KÉPESSÉGE RÉSZLETESEN

• Ha szenet vagy ételt választasz, ellenfeleid egyenként eldönthetik, melyik termeléstárcsát használják a szerzemény jelölésére. 
• Ellenfeleid visszautasíthatják az árut. 
• Nem adhatod az árut ahhoz a termeléstárcsához, melyen az adott áruból már hét egység van. 

Példa: Ellenfeled fizet az ellátónak, hogy kapjon 2 fát, de neked már van 7 fád. Csakhogy van olyan termelőépületed, 
melyhez fára van szükség, és használhatod ezt az épületet, mielőtt ellenfeled ellátójától megkapod az 1 fát (lásd 
bármikor végrehajtható akciók). 

ÉPÍTÉSZ

Fizess 1 ételt (lásd P3). Ha nem maradt elég ételed vagy nem akarod befizetni, akkor nem használhatod az építészt. Ettől függetlenül 
a kártya még kijátszottnak számít, és ellenfeleid építészeinek hatékonyságát csökkenti.

Fizesd be az épülettáblán lévő épület* építési költségét, és helyezd az épületet vidéktáblád egyik üres mezőjére. Vagy építsd meg 
az egyik épületet a zártkörű kínálatodból (lásd hűbérúr). 

Megjegyzés az építészhez
Ha mindkét építésakciót végrehajtod, akkor külön-külön hajtsd végre őket, egyiket a másik után. Lehet, hogy forgatnod kell a 
termeléstárcsákat a két építésakció között. 

ÁCS

Vegyél le egy erdőlapkát** a vidéktábládról. Ha nincs már több erdőlapkád, nem használhatod az ácsot. 

Lépj előre 1 mezőt az üveggyártárcsán lévő fajelzővel. 

Fizesd be az épülettáblán lévő egyik épület* építési költségét, és helyezd az épületet vidéktáblád egyik üres mezőjére. Vagy 
építsd meg az egyik épületet a zártkörű kínálatodból (lásd hűbérúr). 

* Ne feledjétek:
• Az épülettábla középső sorában lévő épületeknek olyan képessége van, mely a játék alatt csak egyszer, az épület megépítésekor használható. 
• Vannak olyan épületek, melyeket kezdőépületekre kell helyezni (ezek az úgynevezett fejlesztések). 

A grafikusunk, Dennis, így ábrázolja az épületeket rajztáblát és tollat használva.  

Először felméri az 
építési területet egy 
négyzethálóval. 

Majd felvázolja az 
alapokat. Ez itt egy 

vízimalom. 

Majd kiszínezi. Ezután megerősíti az 
ajtókat, az ablakokat 

és a gerendákat. 

Az árnyékok térbeli 
kinézetet adnak az 

épületnek. 

Végül még hozzárak 
néhány apró finom 

részletet, és már kész 
is a kép! 
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A legtöbb esetben az épületek építése nem okoz problémát. Amikor elbizonytalanodtok, tartsátok be szigorúan a következő szabályokat: 

1. Fizess 1 ételt, amikor kijátszod az építészt. Vegyél le egy erdőlapkát, amikor kijátszod az ácsot. 
2. Hacsak nem egy kezdőépületnél építesz fejlesztést, szükséged van legalább egy üres mezőre a vidéktábládon. Levehetsz egy tereplapkát

(gödröt, ligetet, tavat), ha szükséges. 

3. Néhány ritka esetben forgatnod kell a termeléstárcsát a tereplapka levétele után (például ha építési társaságod vagy építészkunyhód van). 
4. Most fizesd be az épület teljes építési költségét. A fizetés alatt egyik termeléstárcsát se forgasd. 
5. Amint befizetted az épület költségét, mozgathatod a termeléstárcsákat. (Ez az eset akkor áll fenn, ha üveget vagy téglát használsz.) 
6. Helyezd az újonnan megszerzett épületet vidéktáblád egyik üres mezőjére (hacsak az nem egy kezdőépület fejlesztése). Ha ez egy kezdőépület 

fejlesztése, helyezd a megfelelő kezdőépületre. 

7. Ha az új épület egy termelőépület, most használhatod első alkalommal. Ha ez egy azonnali épület, akkor azonnal végre kell hajtanod egyszeri 

hatását. 

IRTÁSOS-ÉGETÉSES FÖLDMŰVELŐ

Vegyél le egy erdőlapkát** a vidéktábládról. Ha nem maradt erdőlapkád, nem használhatod az irtásos-égetéses földművelőt.

Lépj előre 2 mezőt az üveggyár- vagy a téglagyártárcsán lévő szénjelzővel (lásd P2). 

Lépj előre 2 mezőt az üveggyár- vagy a téglagyártárcsán lévő ételjelzővel (lásd P2). 

FAVÁGÓ

Vegyél le egy erdőlapkát** a vidéktábládról. Ha nem maradt erdőlapkád, nem használhatod a favágót. 

Lépj előre 2 mezőt az üveggyártárcsán lévő fajelzővel. 

Lépj előre 2 mezőt az üveggyártárcsán lévő fajelzővel. 

** Abban a ritka esetben, ha nem maradt több erdőlapkád, még fel kell fedned ezt a kártyát. Még ha te nem is használod, ellenfeleid kártyáinak 
hatékonyságát akkor is csökkenti. 

A következő szakemberkártyák mindegyikének van munkadíja. Ha nem tudod befizetni egy szakemberkártya munkadíját, akkor nem 
használhatod az adott kártyát. Attól függetlenül, hogy a munkadíjat befizeted-e vagy sem, a kártya még kijátszottnak számít. Ha az ellenfeleid 
is kijátsszák, akkor csak az egyik képességét használhatják. 

AGYAGMUNKÁS

Fizess 1 vizet. 

Lépj előre 2 mezőt a téglagyártárcsán lévő agyagjelzővel. 

Lépj előre 2 mezőt a téglagyártárcsán lévő agyagjelzővel. 

RŐZSEGYŰJTŐ

Fizess 1 vizet. 

Lépj előre az üveggyár- vagy a téglagyártárcsán lévő szénjelzővel a kezedben maradt szakemberkártyák számával egyenlő számú 
mezőt (lásd P2). Így maximum 4 szenet kaphatsz (vagy a szóló játékban 5-öt). 

Lépj előre 2 mezőt az üveggyártárcsán lévő agyagjelzővel. 

SZÉNÉGETŐ

Fizess 1 fát.  

Lépj előre 3 mezőt az üveggyár- vagy a téglagyártárcsán lévő szénjelzővel (lásd P2).

Lépj előre 3 mezőt az üveggyár- vagy a téglagyártárcsán lévő szénjelzővel (lásd P2).
(A P2 általános szabály a két képesség mindegyikére külön-külön vonatkozik. Ha mindkét képességet használod, akkor tehetsz 3 
szenet az egyik termeléstárcsára és 3-at a másikra. Természetesen mind a 6-ot ráteheted ugyanarra a tárcsára.) 

HALTENYÉSZTŐ

Fizess 1 szenet (lásd P3).  

Lépj előre 2 mezőt az üveggyár- vagy a téglagyártárcsán lévő ételjelzővel (lásd P2).

Lépj előre az üveggyár- vagy a téglagyártárcsán lévő ételjelzővel a tulajdonodban lévő tavak számával egyenlő számú mezőt
(lásd P2). 
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NÉV PONTOK BÓNUSZ PONTOK A JÁTÉK VÉGÉN

KŐMŰVESEK 
TESTVÉRISÉGE

ERDEI ÜVEGGYÁR

ÜVEGMŰVES KOLÓNIA

*

*

*

1 pont téglánként

1 pont üvegenként

0,5 pont kvarchomokonként

VÍZHORDÓ

Fizess 1 ételt (lásd P3). 

Az üveggyártárcsádon lépj előre 2 mezőt a vízjelzővel és 1 mezőt a fajelzővel. 

Az üveggyártárcsádon lépj előre 2 mezőt a vízjelzővel és 1 mezőt a kvarchomokjelzővel. 

Példa: Még a vízhordónál is fontos lehet, hogy milyen sorrendben használod a képességeit. 
Ha az itt látható példában mindkét képességet használhatod, az összesen 4 víz 
megszerzését jelenti, a tárcsádon azonban csak 3 további víznek van hely. Ha a második 
képességét használod először, forgatnod kell a termeléstárcsát a kvarchomok megszerzése 
után. Ezután már lesz elég helyed az első képességből származó plusz 2 víznek. 

A három kezdőépület mellett, melyeket a vidéktáblákra nyomtattunk, a játékban még sok egyéb épület van, melyet 
megépíthettek. A következő táblázat részletezi a játékban lévő összes épületet, beleértve építési költségüket, pontértéküket 
és képességüket. A bevezető játékban használható épületeket (melyeken útszéli kápolna van) csillaggal jelöltük (*).

Az épületek között van 6 fejlesztés a kezdőépületekhez 
(útszéli kápolna nélkül). Ezeket a jobb oldalukon látható 
téglamintázat jelöli, és látható rajtuk a “lecseréli” szó.
(Egy kezdőépület fejlesztése nem növeli az épületeid 
számát. Ennek a 3 fős játékban van jelentősége, amikor 
meg kell határozni az utolsó építési periódus 
kezdőjátékosát.) 

Általános szabályok, melyek az összes épületre érvényesek: 
(G1) Amikor árut kapsz, elvehetsz kevesebbet is, mint amennyi járna. 
(G2) Amikor 1 ételt vagy 1 szenet szerzel, ezt bármelyik termeléstárcsán jelezheted.Amikor egyetlen akcióval legalább 2 ételt vagy legalább 2 

szenet kapsz, akkor azokat vagy az egyik vagy a másik termeléstárcsán kell jelölnöd. Nem oszthatod szét a szerzett árukat a tárcsák 
között. 

(G3) Nem használhatod ugyanazt az árut vagy tereplapkát egynél több épületlapkához vagy szakemberkártyához. (Például ha van egy épületed, 
mely átalakít 1 fát 2 vízzé, és van egy másik, mely 1 fát alakít át 2 étellé, akkor nem fizethetsz 1 fát, hogy megkapd a 2 vizet és a 2 ételt
is. Vagy fizetsz 2 fát, hogy megkapd mindkettőt, különben vagy csak az egyiket, vagy csak a másikat kapod.)

(G4) Két mező vagy épület akkor “szomszédos”, ha van közös oldaluk, vagyis, ha függőlegesen vagy vízszintesen (de nem átlósan)
szomszédosak egymással. Más szavakkal: ez a játék nem foglalkozik az átlókkal. 

(G5) Az olyan épületlapkák, mint a homoksziget, épületnek számítanak, még akkor is, ha a nevük mást sugall. 

Ahogy az korábban a 4. oldalon szerepelt, három különböző épülettípus van: termelőépületek, azonnali épületek és bónuszépületek. A bónusz-
épületeknek nincs játékbeli hatása, hanem plusz pontokat érnek a játék végén. 

KEZDŐÉPÜLETEK

Minden játékos ugyanazzal a három épülettel kezdi a játékot. 
A kezdőépületek bónuszépületnek számítanak, nincs játékbeli hatásuk. 

A kezdőépületek
 (Az Üvegút köti 

össze őket)

2. Függelék: Az épületlapkák

A kezdők 
imádkozhatnak 
ebben az 
útszéli 
kápolnában.

A fejlesztések bizonyos kezdőépületekre 
kerülnek. Nem helyezheted ezeket vidék-
táblád üres mezőire. 



TERMELŐÉPÜLETEK

A termelőépületeket a lapkán látható kék képességmező és egy sárga nyíl jelöli. Ezeket bármikor
és bármennyiszer használhatod a játék alatt – hacsak nem éppen egy akció közben vagy. Amikor
sorban egymás után többször is használod, akkor az egyes használatok után nézd meg, hogy nem
kell-e forgatnod a termeléstárcsákat. (G3-as általános szabályt se felejtsd el.) 

Uwe: “A termelőépületek a legfontosabb épületek a játék korai szakaszában. Ha jól
megválasztod és gyakran kihasználod az elsőként megszerzett termelőépületeidet, 

azzal jó esélyed lesz a játszma megnyerésére.
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KÖLTSÉG

NÉV PONTOK KÉPESSÉG

PANZIÓ* 4 1 2 Fizess 1 szenet és 1 vizet, hogy kapj 4 ételt (lásd G2).

ÉPÍTÉSZKUNYHÓ* 1 2 Vegyél le 1 ligetet, hogy kapj 2 agyagot. 
ÉPÍTÉSI TÁRSASÁG 1 2 2 Vegyél le 1 gödröt, hogy kapj 2 agyagot és 1 kvarchomokot.
FARAGÓ-

MŰHELY* 1 1 1 Fizess 1 fát, hogy kapj 2 ételt (lásd G2).

SZÉNÉGETŐ KEMENCE* 3 0 Fizess 1 fát, hogy kapj 2 szenet (lásd G2).

AGYAGMEDENCE 0 Fizess 1 ételt és 1 vizet, hogy kapj 3 agyagot.
(Ennek az épületnek nincs építési költsége.) 

AGYAGGÖDÖR* 2 0 Fizess 1 vizet, hogy kapj 2 agyagot. 
TELEPES

HÁZ* 1 1 1 Vegyél le 1 erdőt, hogy kapj 1 szenet.

KÁDÁRMŰHELY* 2 3 Fizess 1 fát, hogy kapj 2 vizet.

KERÜLETI HIVATAL 1 1 3
Vegyél ki a játékból 2 épületet saját zártkörű kínálatodból,
hogy kapj egy általad választott tereplapkát (gödröt, ligetet, 
tavat). Helyezd a táblád egyik üres mezőjére. (A “hűbérúr” 
szakemberkártyával szerezhetsz zártkörű kínálatot.) 

TANYA 1 2 1 Vegyél le 1 tavat, hogy kapj 2 ételt és 1 vizet (lásd G2).
ERDÉSZKUNYHÓ* 2 1 2 Vegyél le 1 gödröt, hogy kapj 2 fát.

FÉMÁRU  ÜZLET* 1 1 1 Fizess 1 fát, hogy kapj 2 agyagot. 
FOGADÓ* 2 1 1 3 Fizess 1 szenet, hogy kapj 2 kvarchomokot (lásd G2).

ASZTALOS* 1 3 2 Fizess 1 fát, és vegyél le 1 erdőt, hogy kapj 4 ételt (lásd G2).
(Ha nem fizeted be a fát, nem veheted le az erdőt.) 

KEMENCE* 2 2 3 Fizess 1 szenet, hogy kapj 2 agyagot.

HIVATAL 1 1 2
Vegyél ki a játékból 2 épületet saját zártkörű kínálatodból,
hogy kapj 1 általad választott alapárut (alapáruk: szén,
agyag, étel, kvarchomok, víz és fa. A “hűbérúr” szakember-
kártyával szerezhetsz zártkörű ajánlatot.)

HAMUZSÍR-
GYÁRTÓ 1 1 1 1 Fizess 1 vizet és 1 fát, hogy kapj 4 szenet (lásd G2).

NÁDKUNYHÓ 1 0 Vegyél le 1 tavat, hogy kapj 2 fát.

TETŐFEDŐ TÁRSASÁG 1 3 3
Fizess 1 téglát, hogy kapj 2 azonos típusú alapárut (lásd G2). 
(Nem kaphatsz 2 különböző árut. Alapáruk: szén, agyag, étel,
kvarchomok, víz és fa. Az üveg és a tégla nem számít
alapárunak.) 

HOMOKGYÁR* 3 1 1 2 Fizess 1 ételt, hogy kapj 2 kvarchomokot.

1 0 Fizess 1 vizet, hogy kapj 2 kvarchomokot.HOMOKGÖDÖR* 

HOMOKKITERMELŐ*           1 1 0 Fizess 1 fát, hogy kapj 2 kvarchomokot.

3

1



AZONNALI  ÉPÜLETEK

Az azonnali épületeket pergament ábrázoló képességmező jelöli. Egy azonnali épület megépítése után
azonnal végre kell hajtanod annak egyszeri hatását. Amint ez megtörtént, az épület a játék hátralévő
részében már nem használható (kivéve a fogadót). 
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KÖLTSÉG

NÉV PONTOK KÉPESSÉG

MŰVÉSZKOLÓNIA 1 1
Helyezd ezt az épületet az “Üvegműves kolónia” kezdő-
épületed tetejére. Azonnal kapsz 1 üveget. (Nem építheted
meg ezt az épületet, ha egy másik épülettel már fejlesztetted 
az üvegműves kolóniádat.) 

CSÓNAKHÁZ 1 2 2 Azonnal kapsz 1 szenet a tulajdonodban lévő minden egyes
tóért. Az összes szenet ugyanazon a termeléstárcsán jelöld. 

ÉPÍTÉSI LERAKAT* 1 0 Azonnal kapsz 3 fát és 3 agyagot. 
ÉLÉSKAMRA* 2 1 1 Azonnal kapsz 3 ételt mindegyik termeléstárcsádra. 
ÁCS-

MŰHELY* 1 2 2 Azonnal kapsz 7 fát.

AGYAGLERAKAT 1 1 2 Azonnal kapsz 2 agyagot minden egyes üres mezőért, 
mely szomszédos ezzel az épülettel (lásd G4).

AGYAGTÓ* 2 0 Azonnal kapsz 7 agyagot.

KÚRIA* 2 1 1 4
Azonnal helyezz le legfeljebb 2 azonos típusú tereplapkát
az ezzel az épülettel szomszédos üres mezőkre (vagyis 2 
gödröt, 2 ligetet vagy 2 tavat; lásd G4).

HALÁSZTERÜLET 1 1 2

Azonnal hajtsd végre a következő akciót bármennyiszer (vagy 
egyáltalán ne hajtsd végre): vegyél le 1 tavat, hogy kapj  3
ételt és 1 vizet. (Minden egyes akciónál külön-külön válassz
egy termeléstárcsát, melyen jelzed az ételt.) Minden akció
után forgasd el a termeléstárcsát, ha szükséges. 

ERDEI KUNYHÓ 1 1 2
Helyezd ezt az épületet az “Erdei üveggyár” kezdő-
épületed tetejére. Azonnal kapsz 5 fát. (Nem építheted
meg ezt az épületet, ha egy másik épülettel már 
fejlesztetted az erdei üveggyáradat.) 

TÜZELŐLERAKAT* 1 1 1 Azonnal kapsz 7 szenet (lásd G2).

KÖLTSÉG

NÉV PONTOK KÉPESSÉG

HOMOKMOSÓ 

TELEP* 3 1 2 Fizess 1 agyagot, hogy kapj 2 kvarchomokot. 

HOMOKKŐ-
GYÁR 2 2 4 Fizess 3 kvarchomokot, hogy kapj 1 téglát. 

FŰRÉSZTELEP 1 2 2 2 Vegyél le 1 erdőt, hogy kapj 2 fát. 

ZSINDELY-
KÉSZÍTŐ 1 3 1

Vegyél ki a játékból 2 épületet saját zártkörű
kínálatodból, hogy kapj 1 téglát. (A “hűbérúr” 
szakemberkártyával szerezhetsz zártkörű kínálatot.) 

NÉPKONYHA*    2 2 1 Fizess 1 vizet, hogy kapj 2 fát (lásd G2). 
GYÓGYFÜRDŐ* 1 2 3 4 Fizess 1 szenet, hogy kapj 2 vizet. 

MOCSÁRI KUNYHÓ* 2 1 Vegyél le 1 tavat, hogy kapj 2 szenet (lásd G2). 
FAISKOLA 2 0 Vegyél le 1 ligetet, hogy kapj 2 fát és 1 ételt. 

Uwe: “Az azonnali épületek sokban hasonlítanak a szakemberkártyákhoz: Fizetsz valamit, 
hogy kapj valami mást. Ezután többé már nincs hatással a döntéseidre. Építheted ezeket a játék

korai szakaszában csakúgy, mint a játék végén.” 
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KÖLTSÉG

NÉV PONTOK KÉPESSÉG

MAGTÁR* 3 2 Azonnal kapsz 7 ételt (lásd G2). 

LIGETERDŐ* 2 2 4 Azonnal helyezz el egy ligetet bármelyik üres mezőre, mely 
szomszédos ezzel az épülettel (lásd G4).

MELEGVÍZŰ FORRÁSOK 2 2 4
Azonnal kapsz a tulajdonodban lévő víz számával egyenlő 
számú szenet. Az összes szenet ugyanazon a 
termeléstárcsán jelöld. (A vizet tartsd meg.) 

A TESTVÉRISÉG
HÁZA 3 2 4

Helyezd ezt az épületet a “Kőművesek testvérisége” kezdő-
épületed tetejére”. Azonnal kapsz 4 agyagot. (Nem építheted 
meg ezt az épületet, ha egy másik épülettel már fejlesztetted a 
kőművesek testvériségét.) 

TEREPRENDEZÉSI
HIVATAL 2 4 3

Azonnal hajtsd végre a következő akciót bármennyiszer 
(vagy egyáltalán ne hajtsd végre): vegyél le 1 tavat, hogy 
kapj 2 agyagot és 2 kvarchomokot. Minden akció után 
forgasd el a termeléstárcsát, ha szükséges. 

LÖSZSZIGET 2  1 Azonnal kapsz 2 agyagot minden olyan tóért, mely ezzel 
az épülettel szomszédos (lásd G4). 

LÖSZFENNSÍK -1
Azonnal helyezz el 1 gödröt minden egyes üres mezőre, 
mely ezzel az épülettel szomszédos (lásd G4). (Ennek az 
épületnek nincs építési költsége.) 

FAÚSZTATÁS 3 1 Azonnal kapsz a tulajdonodban lévő víz számával egyenlő 
számú fát. (Tartsd meg a vizet.) 

FATELEP* 1  1 Azonnal kapsz 4 fát. 

HOMOKLERAKAT* 0 Azonnal kapsz 3 kvarchomokot. (Ennek az épületnek nincs 
építési költsége.) 

HOMOKSZIGET   1 1 Azonnal kapsz 2 kvarchomokot minden egyes tóért, mely 
ezzel az épülettel szomszédos (lásd G4).

SZOBRÁSZ-
MŰHELY 1 2 2

Azonnal kapsz a tulajdonodban lévő fa számával egyenlő 
számú ételt. Az összes ételt ugyanazon a termeléstárcsán 
jelöld. (Tartsd meg a fát.) 

PAJTA* 1 0 Azonnal kapsz 1 üveget. 

TÁROLÓ* 2 2 1 Azonnal kapsz 2 téglát. 

KOCSMA 1 1 0
Azonnal hajtsd végre azoknak az azonnali épületeknek az 
egyszeri hatását, melyek szomszédosak ezzel az épülettel (lásd
G4). (Nem használhatod a szomszédos termelőépületeket.) 

VÍZTÁROZÓ* 3 1 1 Azonnal kapsz 7 vizet. 

VÍZTORONY* 1 3 4 Azonnal helyezz el egy tavat minden egyes üres mezőre, 
mely ezzel az épülettel szomszédos (lásd G4). 

PINCÉSZET 1 1 2 4

Azonnal hajtsd végre a következő akciót bármennyiszer (vagy 
egyáltalán ne hajtsd végre): vegyél le 1 ligetet, hogy kapj 3 
ételt és 1 fát. (Minden egyes akciónál külön-külön válassz egy 
termeléstárcsát, melyen jelzed az ételt.) Minden akció után 
forgasd el a termeléstárcsát, ha szükséges. 

FALERAKAT 1 1 Azonnal kapsz 2 fát minden egyes üres mezőért, mely ezzel 
az épülettel szomszédos (lásd G4). 

FAKERESKEDŐ 1 2 1 1

Azonnal hajtsd végre a következő akciót bármennyiszer (vagy 
egyáltalán ne hajtsd végre): fizess 1 fát, hogy kapj 2 másik 
azonos típusú alapárut, vagyis 2 szenet, 2 agyagot, 2 
ételt, 2 kvarchomokot vagy 2 vizet. Minden alkalommal 
választhatsz másfajta árut. Minden akció 
után forgasd el a termeléstárcsát, ha szükséges. 

2



BÓNUSZÉPÜLETEK

A bónuszépületeket a képességmezőjükön látható pénzeszsák jelöli. 
A bónuszépületek pontozásánál nem vesztesz árut. (Így ugyanazokat az árukat többször is 
lepontozhatjátok különböző Bónuszépületeknél.) Ezen épületek előfeltételeit nem kell teljesíteni a játék 
alatt. Elegendő, ha ezek a játék végén teljesülnek. 

  Uwe: “Már a játék elejétől hajthatsz bizonyos bónuszépületekre, de ne pazarold el rájuk túl hamar az erőforrásaidat. A 
játék korai szakaszában inkább termelőépületeket és azonnali épületeket építs, ha lehetséges, hogy ezzel beinduljon a 

játék. Minél drágább egy bónuszépület, annál többet kell várnod, hogy megszerezhesd. 
(A relatív költségek becsléséhez az üveget 5 alapárunak, a téglát pedig 3 alapárunak számold.)” 
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KÖLTSÉG

NÉV PONTOK BÓNUSZ PONTOK A JÁTÉK VÉGÉN

FÜRDŐ 1 2 1 * 2 pont minden tóért, mely ezzel az épülettel szomszédos (lásd G4)

SALAKÜZEM*      3 1 3 * 1 pont minden egyes tégláért, melyet építési költségként 
befizettél (58 tégla szükséges a 93 épület megépítéséhez) 

SZÉNBÁNYA 3 3 1 *
1 pont kevesebb szenet tartalmazó termeléstárcsádon lévő 
minden egyes szénért (azonos mennyiség esetén csak az 
egyik termeléstárcsa számít) 

SZÉNTELEP* 3 *
1 pont minden 3 szén után (vagyis 0/1/2/3/4 pont
0-2/3-5/6-8/9-11/12-14 összes szénért) 

BIRTOK* 2 1 2 *
2 pont minden egyes, 3 különböző tereplapkából álló 
készletért (gödör + liget + tó) 

BŐVÍTÉS* 1 2 1 * 1 pont minden épületért, mely ezzel az épülettel szomszédos (lásd G4)
GYÁR 4 3 * 2 pont minden gödörért, mely ezzel az épülettel szomszédos (lásd G4)

HALTELEP 1 2 * 4 pont, ha van legalább 4 tavad 2x2-es négyzet elrendezésben.
(Nem kaphatsz 4 pontnál többet ezzel az épülettel.) 

ZSILIP*          1 3 2 * Keresd meg a tábládon a legnagyobb, összekapcsolódó tavakból álló 
hálózatot. 1 pont a hálózathoz tartozó minden egyes tóért (lásd G4).

ÉLELMISZERRAKTÁR* 1 * 1 pont minden 3 ételért (vagyis 0/1/2/3/4 pont
0-2/3-5/6-8/9-11/12-14 összes ételért) 

ERDÉSZKUNYHÓ 3 * 4 pont, ha maradt legalább 4 ligeted 2x2-es négyzet elrende-
zésben. (Nem kaphatsz 4 pontnál többet ezzel az épülettel.) 

ERDÉSZET*                 1 1 * 1 pont erdőnként 

TERMÉSZETBARÁT 
HÁZ 2 1 * 4 pont, ha maradt legalább 4 gödröd 2x2-es négyzet elrende-

zésben. (Nem kaphatsz 4 pontnál többet ezzel az épülettel.) 

ÜVEGMŰVESEK
FALVA 3 2 1 *

(Azonnal helyezd ezt az épületet az “Üvegműves kolónia”
kezdőépületedre. (Nem építheted meg ezt az épületet, ha egy 
másik épülettel már fejlesztetted az üvegműves kolóniát.) 1 
pont minden egyes kvarchomokért (0,5 pont helyett). 

ÜVEGGYÁR 3 1 1 *

(Azonnal helyezd ezt az épületet az “Erdei üveggyár”
kezdőépületedre. (Nem építheted meg ezt az épületet, ha egy 
másik épülettel már fejlesztetted az erdei üveggyárat.) 3 pont 
üvegenként (1 pont helyett). 

ÜVEGES-

MŰHELY* 1 1 1 * 1 pont minden egyes üvegért, melyet építési költségként 
befizettél (39 üveg szükséges a 93 épület megépítéséhez) 

GERENDAHÁZ 2 1 1 * 1 pont minden azonnali épületért (pergamenszerű képesség-
mező jelöli az előlapján, és homokóra a hátlapján). 
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A BAJOR-ERDŐ

Alsó-Bajorországnak szinte a teljes területét a Bajor-erdő borítja. Ez és a cseh oldalon lévő Cseh-erdő alkotja Közép-Európa legnagyobb erdejét. A
Vasfüggöny idején mindez semmit sem számított. Manapság az “Erdőt” – ahogy ezt Alsó-Bajorország népe nevezi – “Bajor Szibériaként” is 
emlegetik. Akkoriban a köves talajt művelő erdőlakók boldogok voltak, ha munkát szerezhettek az “erdei” üveggyárakban. Századokon át az 
üvegfújás volt az egyetlen bevételi forrás, nem számítva a kimerült mezőgazdaságot. Manapság az üveggyárak aranykora leáldozott. 1965-ben
körülbelül 3000 ember élt Frauenau “vörös bástyáin”, és közülük 1100 dolgozott az üvegiparban. 2005-re ez a szám 250-re csökkent annak 
ellenére, hogy a lakosság maga nem változott. Manapság az üvegfújás csak a turistákat csábító ismeretterjesztő célokat szolgál. Frauenauban még 
üvegmúzeum is épült. 

A Bajor-erdő híres nemzeti parkjáról – Németországban a maga nemében ez volt az első. Nagyon 
kevesen tudják, hogy ez a nemzeti park lakatlan, csupán a mindig megújuló természeté. Évente 
kétmillió ember látogatja. Egyik kedvelt turisztikai látványossága a park szélén, Tittling-ben lévő 
szabadtéri múzeum. Bemutatja a hagyományos faépítészetet, mely a Bajor-erdő egyik jellegzetessége 
volt. Egy másik ilyen látványosság a téglamúzeum Flintsbachban; melynek fő jellegzetessége a 
19. századból megmaradt hatalmas kemence. 
(Források: www.Bayerischer-Wald.de, www.Landkreis-Deggendorf.de, www.Die-Glasstrasse.de, www.Borgwedel.de, Fritz Pfaffl, Die 
Ziegeleien im Bayerischen Wald, Die Geologie Bayerns, Band VII, Ohetaler Verlag, as well as Teja Fiedler, Gebrauchsanweisung für 
Niederbayern, Piper, S. 100-111, and Wikipedia)

Uwe: “Azoknak, akiket érdekel a játékelmélet: a játékban használt három épülettípus mellett én még a következő három típus közt teszek különbséget. 
• “Bármikor” épületek: Folyamatosan oda kell figyelned, ha nem akarod elszalasztani a lehetőséget, amikor ez az épület valóban a hasznodra 

válik. Ez néha fárasztó lehet. Másrészt érdekes lehet megpróbálni ezekre az épületekre kidolgozni a stratégiát. 
• “Amint lehet” épületek: Ezek jórészt hasonlítanak az azonnali épületekre, kivéve, hogy nem aktiválódnak azonnal, csak a megfelelő 

körülmények hatására. Ez is érdekes lehet, hiszen a játékosoknak dönteniük kell, hogy várnak a megfelelő pillanatra, vagy azonnal 
belevágnak az építésbe. 

• Külön (hatodik) típusba sorolom a szabálymódosító épületeket, melyeknél a tulajdonos módosítja a szabályokat.” 

A “Mária Mennybemenetele” plébánia 
templom Frauenau-ban. 

KÖLTSÉG

NÉV PONTOK BÓNUSZ PONTOK A JÁTÉK VÉGÉN

VADÁSZKUNYHÓ 1 * 3 pont, ha maradt legalább 4 erdőd a játék végén. 

KASTÉLY 2 2 2 * 2 minden ligetért, mely ezzel az épülettel szomszédos (lásd G4)

KŐMŰVESEK CÉHE 2 1 4 1 *
(Azonnal helyezd ezt az épületet a “Kőművesek testvérisége”
kezdőépületedre. (Nem építheted meg ezt az épületet, ha egy 
másik épülettel már fejlesztetted a kőművesek testvériségét.) 3 
pont téglánként (1 pont helyett). 

NÖVÉNYTERMESZTÉS* 1 2 * Keresd meg a tábládon a legnagyobb, összekapcsolódó ligetekből álló 
hálózatot. 1 pont a hálózathoz tartozó minden egyes ligetért (lásd G4).

KÉZMŰVESHÁZ* 1 1 * 1 pont minden 2 agyagért (vagyis 0/1/2/3 pont
0-1/2-3/4-5/6-7 agyagért)

FAZEKASMŰHELY* 2 1 1 2 * 1 pont minden egyes agyagért. 

ÜLEPÍTŐ* 2 3 2 * Keresd meg a tábládon a legnagyobb, összekapcsolódó gödrökből álló 
hálózatot. 1 pont a hálózathoz tartozó minden egyes gödörért (lásd G4).

HAJÓTÁROLÓ* 2 2 2 * 1 pont minden egyes fáért. 

HŰTŐHÁZ* 1 2 * 1 pont minden 2 vízért (vagyis 0/1/2/3 pont
0-1/2-3/4-5/6-7 vízért) 

RAKTÁR 2 1 1 *
1 pont a kevesebb ételt tartalmazó termeléstárcsádon lévő 
minden egyes ételért (azonos mennyiség esetén csak az 
egyik termeléstárcsa számít) 

FALUSI TEMPLOM 2 2 2 2 *
4 pont + 1 pont minden egyes üres mezőért, mely ezzel az 
épülettel szomszédos (lásd G4, és ne feledd, hogy bármikor 
levehetsz tereplapkákat a tábládról) 

RAKTÁRÉPÜLET 2 3 * 1 pont minden egyes árujelzőért, mely a 4., 5., 6. és 7. 
szektorban van a játék végén 

VÍZIMALOM*   4 4 2 * 1 pont vizenként 

FAFARAGÓ

MŰHELY* 1 1 * 1 pont minden 2 fáért (vagyis 0/1/2/3 pont
0-1/2-3/4-5/6-7 fáért)


