
Te Vagy A Kedvencem
Minden év kezdetén minden játékos (a kör sorrendje szerint) választ egyet az
alább felsorolt csoportok közül és lehelyez egy saját színű építésjelzőt a választott
csoport mellé. Minden csoport csak egyszer választható. Az év végén minden
jelzőt visszaveszünk erről a lapról.

1. Arisztokrácia: Mindig te vagy az első a kör sorrendjében. Emellett, ha dön-
tetlen helyzetbe kerülsz a legtöbb/legkevesebb épülettel az I., III. vagy V. fázis-
ban, te nyersz.
2. Papság: Minden termékeny évszakban kapsz 2 Győzelmi Pontot, ha a
végleges dobásod (vagyis miután használtál valamilyen hatást az eredmény be-
folyásolására, mint a Szobor és a Kápolna) 9 vagy kevesebb lesz.
3. Hadsereg: A Tél során két kocka határozza meg, hány katonát küld a király:
Te a magasabb dobott számot kapod meg, míg a többi játékos a kisebbet.
4. Titkos Társaság: Ahogy meghozod ezt a döntést, helyezd az egyik jelződet
bármelyik Tanácsadóra. Ezt a Tanácsadót senki más nem befolyásolhatja
semmilyen módon (a korlátozás rád nem vonatkozik). Az év végén távolítsd
el a jelződ a tábláról.
5. Kézművesek: Minden termékeny évszak végén kapsz egy általad választott
árut a közös készletből, ha nincs egyetlen árud sem (vagyis 0 arany, fa vagy kő).
6. Művészek: Minden termékeny évszakban a kockák dobása után, de a kör
sorrendjének meghatározása előtt újradobhatod az egyik kockádat.
7. Földművesek: Minden termékeny évszakban kétszer annyi segítséget kapsz
az egyik, választásod szerinti Tanácsadótól, ha csak az alsó sorból befolyásoltál
Tanácsadókat.
8. Törvényen kívüliek: Ahogy meghozod ezt a döntést, veszítesz 2 Győzelmi
Pontot. Minden termékeny évszakban a kockák lehelyezése után, de a Tanác-
sadók hatásainak érvénybelépése előtt megkapod a legalacsonyabb értékű olyan
Tanácsadó segítségét, akit senki nem befolyásolt.

Fordította és Szerkesztette: X-ta

Kormány és Alku
Kiegészítés a „Kingsburg” társasjátékhoz

A tartomány népe igen változatos: élnek benne
lusta nemesek és tehetséges kézművesek, heves

katonák és szerény földművesek. Egy bölcs
kormányzó tudja, hogy mikor és melyik csoportot

részesítse előnyben ahhoz, hogy az a legtöbb
hasznot hozza a saját pályafutásához.


