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Farmers (Bauern) - Paraszt 

Építkezz minden táblára!  

3 pont minden egyes épületedért azon a táblán, ahol a legkevesebb épületed van.  

(Tehát minél inkább kiegyensúlyozottan kell építkezni a 4 táblára!) 

 

Citizens (Bürger) - Polgár 

Építs minél nagyobb települést!  

1 pont minden 2 épület után a legnagyobb településeden.  

(Tehát minél nagyobb egybe települést kell építeni) 

 

Lords (Lords) - Földesúr 

Építsd te a legtöbb épületet egy-egy táblán!  

12 pont jár annak, akinek az adott táblán a legtöbb épülete van, 6 annak, aki a 

második.  

(Tehát táblánként lehet 12 illetve 6 pontot szerezni. Ha valaki minden táblán első lenne 

(ami szinte kizárt) az maximum 48 pontot tudna így szerezni.) 

 

Hermits (Einsidler) - Remete 

Építs minél több különálló települést!  

1 pont minden egyes különálló település után.  

(Tehát sok kicsi különállót kell építeni, egy nagy helyett (nagyjából a Polgár ellentéte).) 

 

Knights (Ritter) - Lovag 

Építs minél több épületet egy sorba!  

2 pont minden egyes épület után abban a sorban, ahol a legtöbb épületed van.  

(Tehát minél több épületet kell letenned egy adott sorba (az nem számít, hogy a többi 

sorban mennyid van). Ezeknek az épületeknek nem kell szomszédosnak lennie, bárhol 

lehetnek az adott sorba.) 

 

Fishermen (Fischer) - Halász 

Építs minél több épületet vízpartra!  

1 pont jár minden egyes vízparti épület után. 

 

  



USER- 
 

2 

Miners (Bergleute) - Bányász 

Építs minél több épületet hegy mellé! 

Egy 1 pont jár minden egyes épület után, ami hegy mellett van. 

 

Merchants (Handler) - Kereskedő 

Kösd össze a nevezetes helyeket és a kastélyokat! 

4 pont jár minden egyes nevezetes helyért és/vagy kastélyért, ami legalább egy 

másikkal össze van kötve. Az összeköttetéseknek a saját épületeidből kell állnia!  

(Teljesen mindegy, hogy A-B-C-D mind össze van egymással kötve, vagy A-B és C-D 

összeköttetések vannak, mindkettőért 4x4 = 16 pont jár) 

 

Workers (Arbeiter) - Munkás 

Építkezz a nevezetes helyek és a kastélyok köré!  

1 pont jár minden egyes épületért, ami nevezetes hely vagy kastély mellett van. 

 

Discoverers (Entdecker) - Felfedező 

Építkezz minél több vízszintes sorba! 

1 pont minden egy sorért, amiben van legalább egy épületed. -> Nem teljesen a lovag 

függőleges megfelelője.  

(Mert itt az a cél, hogy minden sorban legyen legalább egy épületünk. Ennél a sorok 

után kapjuk a pontokat, a lovagnál az épületek után.) 


