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Visszateheted egy nem 
Városházán lévő céhtag 
figurádat; ha megtetted 
húzz 3 extra kártyát a 
köröd végén.

Valahányszor mozgatod 
egy céhtag figurádat ebben 
a körben, kettőt mozgat-
hatsz helyette (mindkettő 
a kártya jelképnek meg-
felelően  mozogjon).

Ha több mint 3 céhtag fi-
gurádat mozgattad ebben 
a körben, húzz 3 extra kár-
tyát a köröd végén!

Minden ebben a körben 
mozgatott céhtag figurá-
dért húzz 1 extra kártyát a 
köröd végén!

Mozgasd az altisztet bárme-
lyik nem értékelt            lap-
kára, és/vagy húzz          egy      
új lapkát a pakliból és tedd 
képpel felfelé bárhova egy 
külső lapka oldalához! Tégy 
rá egy 2. hely jelzőt!

Keress két általad 
irányított           lapkát:
ha van ilyen, mozgasd két 
céhtag figurádat
bármelyik nem értékelt 
lapká(k)ra!

Ha ebben körben négy 
vagy több céhtag figurát 
béreltél fel, kapsz 3 
győzelmi pontot.

Mozgasd bármelyik 
játékos egy céhtag 
figuráját egy nem
értékelt Céhre!

Keress egy általad 
irányított lapkát! Ha 
van ilyen, mozgasd 
két céhtag figurádat 
egy nem értékelt 
lapkára!

Ha mozgattad három 
vagy több céhtag 
figurádat ebben a 
körben, kapsz 3 
győzelmi pontot.

Visszateheted egy nem 
Városházán lévő figu-
rádat a közös készlet-
be; ha megtetted, tedd 
vissza bármelyik játé-
kos egy figuráját a 
Városházára!

Húzz egy extra kár-
tyát a köröd végén 
minden, a Város-
házán lévő céhtag 
figurádért (legfel-
jebb négyet)!

Kapsz egy győzelmi 
pontot

Keress két általad 
irányított céhet, hogy 
mozgasd az Altisztet 
egy nem koronás 
céhre és értékeld 
azt a forduló végén, 
akkor is, ha nincs elég 
figura rajta!

Kapsz két
győzelmi pontot

Mozgasd egy céh-
tag figurádat egy 
nem értékelt lap-
kára!

Mozgasd két céh-
tag/mesterfigurá-
dat egy tetszés sze-
rinti nem értékelt 
lapkára; Különbö-
ző helyekről kell 
venned őket!

Visszateheted egy 
nem Városházán 
lévő figurádat a 
közös készletbe;
ha megtetted, egy
általad választottt 
játékos veszít 2 
győzelmi pontot.

Értékelj azonnal 
egy ültetvénylap-
kát. Hajtsd végre 
az egyezkedés, sza-
vazás és jutalmazás 
fázist! Ez a normál 
értékelésen felül 
történik.

Keress egy értéke-
letlen céhet, és 
értékeld azt a for-
duló végén, akkor 
is, ha nincs elég 
figura rajta!

Kapsz négy
győzelmi pontot

A +3/5/7 GYP a 3/5/7 céhtagért a Városházán

B +1GYP minden ültetvénylapkán lévő céhtagodért

C +1 GYP minden mesteredért

D +6 GYP, ha nincs figurád a közös készletben

E +1 GYP minden semleges céhtagodért

F +2 GYP minden 1-12 közötti számú céhért, 
amit irányítasz

G +1 GYP minden akciókártyáért a kezedben

H +1 GYP minden porlgármesteri jutalmadért 
(beleértve ezt is)

I +1 GYP minden két oldalszomszédos mesteredért

J +6 GYP, ha nem irányítasz 1-12 közötti számú céhet

K +2 GYP minden Kasza céhért, amit irányítasz

L +2 GYP minden Horgony céhért, amit irányítasz

M +8 GYP, ha nincs oldalszomszédos mestered

N +GYP minden eltérő típusú céhért, amit irányítasz

O +1 GYP minden 2. hely jelződért

P +2 GYP minden Iránytű céhért, amit irányítasz

Q +2 GYP minden Kereszt céhért, amit irányítasz

R +1 GYP minden Korona céhért, amit irányítasz

S +7 GYP, ha nincs figurád a Városházán

T +6 GYP, ha ugyananyi polgásmesteri jutalomkár-
tyád van, mint akciókártya a kezedben.

U +3 GYP minden spec. épületért, amit irányítasz
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Minden           kártya 
tetszés szerinti jel-
képnek számít a ke-
zedben.

Vedd el egy céhtag 
figurádat a Város-
házáról, és tedd le az 
ültetvénylapkára, 
vagy fordítva.

Minden kezedben 
lévő kártya          jel-
képnek
számít.

Keress 2         lapkát, 
amit Te           irányí-
tasz: ha van ilyen, 
vedd el 2 figurádat a 
Városházáról és 
tedd az ültetvényre!

Mozgasd az altisztet 
egy nem értékelt           

 lapkára, és/vagy 
tedd át egy figu-
rádat a Városhá-

záról az ültetvényre!

Dobj e x akciókártyát 
a kezedből! Tedd át
x+1 figurádat a Város-
házáról az ültetvényre, 
vagy fordítva.

Tedd vissza X figurá-
dat az ültetvényről a 
közös készletbe! 
Tégy vissza X bármi-
lyen színű figurát a 
közös készletbe!  

Minden 2 ültetvé-
nyen lévő figurádért 
kapsz 1 győzelmi 
pontot.

Valahányszor moz-
gatod egy figurádat 
ebben a körben, 
rárakhatod az ül-
tetvényre helyette.

Tedd vissza egy 
mesterfigurádat a 
közös készletbe, hogy 
felbérelj 4 saját vagy 
2 semleges céhtagot!

Bérelj fel 2 saját vagy 
1 semleges céhtagot!

Bérelj fel 4 saját vagy 
2 semleges céhtagot!

Valahányszor céh-
tagot bérelsz fel, 
helyette kettőt bérelj 
fel, ha lehetséges!

Dobj el X akciókártyát 
a kezedből. Bérelj 
fel X+2 saját vagy X 
semleges céhtagot!

Keress 2         lapkát, 
amit Te           irányí-
tasz! Ha van ilyen, 
bérelj fel 4 saját vagy 
2 semleges céhtagot!

Keress egy céhet, 
amit Te irányítasz! Ha 
van ilyen, bérelj fel 2
saját és 1 semleges 
céhtagot!

Minden ebben a körben felbérelt 
céhtag figurádért húzz 1 extra 
kártyát a köröd végén 

Keress két           lapkát, amit Te 
irányítasz. Ha van ilyen húzz 3 
polgármesteri jutalmat. Tarts 
meg egyet, a másik kettőt tedd 
a pakli aljára!

Nevezz meg egy jelképet: húzz 
egy extra akciókártyát a köröd 
végén minden olyan lapkáért, 
amit Te irányítasz, és ilyen jel 
van rajta!

Keress két lapkát, amit Te irá-
nyítasz. Ha nincs közös jelkép 
rajtuk, húzz 3 extra akciókártyát 
a köröd végén. Ha legalább egy 
közös jelkép van rajtuk, 4 extra 
akciókártyát húzz a köröd végén.

A köröd végén húzz 1 extra 
akciókártyát minden eltérő 
jelképért az általad irányított 
lapkákon.

Tedd vissza egy vagy több 
figurádat az ültetvényről a 
Városházára! Minden visszatett 
figuráért kapsz egy győzelmi 
pontot.

Keress három lapkát, amit Te irá-
nyítasz. Ha nincs közös jelkép 
rajtuk, húzz 3 extra akciókártyát 
a köröd végén. Ha legalább egy 
közös jelkép van rajtuk, 4 extra 
akciókártyát húzz a köröd végén.

Nézd meg az akciópakli 5 
legfelső lapját! Tarts meg 
egyet, a többit pedig dobd el!

University of London: A kézlimited eggyel megnő, ha Mestered van rajta.

Gog & Magog: Megnyered a döntetleneket, ha Mestered van rajta.

Company Hall: Végy el 1 vagy 2 semleges céhtagot, ha lehetséges!

Church of St. Lawrence Jewry: Húzz 4 kártyát!

Lord Mayor’s Parade: Válassz egy céhtípust ehhez a Céhhez aMesteredet használva.


