


5 új tartomány lap, mindegyiken 2 további 
épület sorral (7 sor laponként):

Játékelemek

14 alternatív épület sor (2db a 7 
különböző épület sorból):

24 kormányzó kártya (+1 üres kártya, 
amit szabadon átszerkeszthetünk):

29 Sors kártya (+1 üres kártya, amit 
szabadon átszerkeszthetünk):

30 katona jelző (6 minden színből a 
következő értékekkel: 0, 1, 1, 2, 3, 4):
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Ezen kiegészítő használata
A Kingsburg: To Forge a Realm kiegészítőhöz 
szükséges a Kingsburg alapjáték.

A Kingsburg: To Forge a Realm 5 kiegészítő modult 
biztosít a játékosoknak. Minden egyes modul külön-
külön is hozzátehető az alapjátékhoz, de akár egyszerre 
is használható.

Ezen játékszabályban megtalálhatóak az 5 kiegészítő 
modullal módosított új Kingsburg szabályok és az 
alapjátékhoz tartozó szabálytisztázások.

Megjegyés: Egy kiegészítő modul használata a 
játékot 5-15 perccel meghosszabbítja. Mind az 5 
modul együttes használata a játékot 2 óránál 
hosszabbra nyújthatja.

Egy játékAndrea Chiarvesio és Luca Iennaco-tól
2–5 játékos / 13 éves kortól

Kingsburg régi területei biztonságban vannak, de új területeket is sikerült bekebelezni. A birodalom építése tovább folytatódik! Az ősi 
ellenségek ott tolongnak a határvidéken, ezért Tritus királynak újra szüksége lesz új kormányzókra, hogy azok megvédjék és fejlesszék a 

külső tartományokat.
Az építészek és mérnökök újabb építményeket találtak ki. Az új és biztonságos utaknak köszönhetően a kormányzók még pontosabban 

tudják előre jelezni, hogy mennyi erősítésre lesz szükség a közelgő csatákhoz (a birodalom terjeszkedésével együtt a seregek egyre 
jobban szétaprózódnak). Új kihívások várnak a kormányzókra, és mint mindenki tudja csak egyetlen hely kiadó a királyi tanácsban, 

mégpedig a legjobb kormányzó számára!
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Statue Chapel Church Cathedral

Inn Market Farms Merchants’ Guild

Blacksmith Barracks Wizards’ Guild

Palisade Stable Stone Wall Fortress

Barricade Crane Town Hall Embassy

Guard Tower

Improvised Defenses Recruiting Center Training Camp Military Academy

Sawmill Quarry Goldsmith Mint

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G

II II III IV

Statue Chapel Church Cathedral

Inn Market Farms Merchants’ Guild

Guard Tower Blacksmith Barracks Wizards’ Guild

Palisade Stable Stone Wall Fortress

Barricade Crane Town Hall Embassy

II III IV

Improvised Defenses Recruiting Center Training Camp Military Academy

Sawmill Quarry Goldsmith Mint

At the beginning of each productive season, 
if you have rolled the same number on all 
your dice, you may reroll one of them.

Once per season, you may influence an advisor 
whose value is one point higher or lower than 
the sum of the dice you are using.

At the beginning of each productive season, 
if the total of your dice is 7 or less, you may 
reroll all of them.

+0 in battle.
(Becomes +1 vs. Demons.)

During each productive season, you roll 
one extra (white) die.  
Penalty: –1 in battle.

+1 in battle. You pay only one good per soldier 
to recruit in phase 7.

At the end of summer each year, you 
receive a          token.

At the end of the game, score 
1 extra        for every 2 goods you own.

At the beginning of each productive season, 
before rolling the dice, you get 1         .

+2 in battle.

+1 in battle.
(Becomes +2 vs. Zombies.) 

+0 in battle. 
(Becomes +1 vs. Goblins.)

+1        when you influence an advisor 
giving you at least 1        .

You pay 1          less when you construct a 
building from column III or IV.

+1 in battle. 
In addition, you win drawn battles.

At the end of each productive season, you may 
pay         or one good (of any kind) to get 1       
(only once per season).

+1 in battle. 
In addition, when you win a battle, 
you get 1       in addition to the normal rewards.

At the end of each productive season, you 
get 1       .

+1 in battle against enemies with strength 5 
or lower.

During Phase 7, you may spend          as if they 
were goods.

At the end of autumn, if you 
have less than 2        , receive 1        .

In winter, roll a die. If it is higher than 
the King’s reinforcements die result, you 
get your die’s number of reinforcements instead. 

At the end of every summer, you may pay 1        
to the supply to receive 2         from the supply.

At the end of every summer, you may pay 1        
to the supply to receive 3         from the supply.

At the end of each summer, you may pay 1       
to the supply to receive 1         and 1      .

You may use the Sawmill, Quarry, and Goldsmith 
also in spring and autumn.
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Statue Chapel Church Cathedral

Inn Market Farms Merchants’ Guild

Guard Tower Blacksmith Barracks Wizards’ Guild

Palisade Stable Stone Wall Fortress

Barricade Crane Town Hall Embassy

II III IV

Improvised Defenses Recruiting Center Training Camp Military Academy

Sawmill Quarry Goldsmith Mint

At the beginning of each productive season, 
if you have rolled the same number on all 
your dice, you may reroll one of them.

Once per season, you may influence an advisor 
whose value is one point higher or lower than 
the sum of the dice you are using.

At the beginning of each productive season, 
if the total of your dice is 7 or less, you may 
reroll all of them.

+0 in battle.
(Becomes +1 vs. Demons.)

During each productive season, you roll 
one extra (white) die.  
Penalty: –1 in battle.

+1 in battle. +1 in battle. You pay only one good per soldier 
to recruit in phase 7.

At the end of summer each year, you 
receive a          token.

At the end of the game, score 
1 extra        for every 2 goods you own.

At the beginning of each productive season, 
before rolling the dice, you get 1         .

+2 in battle.

+1 in battle.
(Becomes +2 vs. Zombies.) 

+0 in battle. 
(Becomes +1 vs. Goblins.)

+1        when you influence an advisor 
giving you at least 1        .

You pay 1          less when you construct a 
building from column III or IV.

+1 in battle. 
In addition, you win drawn battles.

At the end of each productive season, you may 
pay         or one good (of any kind) to get 1       
(only once per season).

+1 in battle. 
In addition, when you win a battle, 
you get 1       in addition to the normal rewards.

At the end of each productive season, you 
get 1       .

+1 in battle against enemies with strength 5 
or lower.

During Phase 7, you may spend          as if they 
were goods.

At the end of autumn, if you 
have less than 2        , receive 1        .

In winter, roll a die. If it is higher than 
the King’s reinforcements die result, you 
get your die’s number of reinforcements instead. 

At the end of every summer, you may pay 1        
to the supply to receive 2         from the supply.

At the end of every summer, you may pay 1        
to the supply to receive 3         from the supply.

At the end of each summer, you may pay 1       
to the supply to receive 1         and 1      .

You may use the Sawmill, Quarry, and Goldsmith 
also in spring and autumn.

Az új tartomány lapok az 1. modulból két további épületsort tartalmaznak (A és G), amik nem találhatóak meg az 
alapjáték tartomány lapján.

3

A Kingsburg: To Forge a Realm kiegészítő 
moduljai a következők:

1. modul: További épület sorok

2. modul: Alternatív épület sorok

3. modul: Kormányzó kártyák

4. modul: Sors kártyák

5. modul: Katonai jelzők

Kiegészítő modulok
A következő kiegészítő modulokat a Kingsburg
alapjáték szabályai mellett használhatod külön-külön 
vagy bármilyen kombinációban.

1. modul: További épület sorok
A játékos használhatják ezeket az új tartomány lapokat a 
Kingsburg alapjátékban található tartomány lap helyett. 
Két további sor található ezen, amivel a sorok száma 
hétre növekszik, ugyanakkor az építéssel kapcsolatos 
szabályok megegyeznek az alapjátékban találhatóakkal.

Megjegyzések
A további megjegyzések további szabálytisztázások 
ezen kiegészítő modult illetően.

Katonai akadémia (Military Academy) és katonai 
jelzők
Amikor az 1. modul: További épület sorok és 5. modul: 
Katonai jelzők kiegészítők egyszerre játékban vannak, a 
játékos 1d3-mal (1d6/2) dob a Katonai akadémiára (a 
játékos azt követően dob a kockával, hogy egy katonai 
jelzőt választott magának).

Fűrészmalom, Kőfejtő, Aranyműves
Ha aktiváltad, akkor mindegyiket csak egyszer 
használhatod egy évszak alatt (a fűrészmalom 1 fát tud 
2 arannyá alakítani, és 2 fát már nem tud 4 arannyá).

Kiképző tábor
Ennek az épületnek a képessége a 7. fázis, a katonák 
toborzása előtt aktiválódik.

Fejlesztett védelem
A fejlesztett védelem képességét csak olyan ellenségek 
ellen lehet használni, akinek védelmi ereje (a kártyára 
van nyomtatva) 5 vagy annál kevesebb. A módosítókat 
figyelmen kívül kell hagyni, a fejlesztett védelem 
képesség bónuszának alkalmazhatóságát illetően.

2. modul: Alternatív épület sorok
A játék kezdete előtt a játékosok az összes 14 alternatív 
épület sort tegyék le képpel lefelé a játékterületre. Minden 
játékos 2 épület sort választ véletlenszerűen (ha egy 
játékos 2 ugyanolyan sort húzna, akkor az egyiket képpel 
lefelé visszateheti és húzhat helyette egy újat). Aztán 
mindegyik játékos választhat, hogy akarja használni a 
játék során az általa húzott egyik vagy mindkét alternatív 
épület sort.

Az alternatív épület sort úgy kell használni, hogy az
“eredeti” épület sort a tartomány lapon le kell takarni. 
Mindegyik alternatív épület soron pontosan látható, hogy 
melyik betűjelű alternatív épület sort kell letakarni (lásd a 
képet). A kiválasztásra nem kerülő alternatív épület sorok 
visszakerülnek a dobozba.



A 2. modulban lévő alternatív épület sorokat úgy kell használni, hogy a tartomány lapra tesszük őket. Minden 
alternatív épület sor teljesen lecseréli az eredeti, eltakart épület sort.
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Ha a játékosok a 2. modul: Alternatív épület sorokat 
használják, de ugyanakkor az 1. modul: További épület 
sorokat nem, akkor nekik a játék előtt ki kell venni 
választható alternatív sorok közül az A és G jelűeket. 
Továbbá, ha a játékosok a Kingsburg alapjáték 
tartomány lapját használják, akkor egymás között meg 
kell beszélniük, hogy az 1. modulból melyik sorokat 
használják, mert csak olyan betűjelű sort lehet cserélni, 
ami játékban van.

Ha a játékosok a 2. modul: Alternatív épület sorokat és a 
3. modul: Kormányzó kártyák kiegészítőket egyszerre 
használják, akkor a játékosok még az alternatív épület 
sorok kiválasztása előtt eldönthetik, hogy melyik 
kormányzó kártyákat szeretnék használni.

Opcionális szabály: Az alternatív épület sorok nem véletlenszerű 

kiválasztása

Az alternatív épület sorok nem véletlenszerű kiválasztása helyett, az 

összes játékos beleegyezésével, a következő kiválasztási mód is 

lehetséges. A játékosok képpel felfelé teszik le az alternatív épület 

sorokat. Az első játékos (véletlenszerűen kiválasztva) kiválaszt egy 

épület sort, majd jön a következő óramutató járás szerint. Miután már 

minden játékos választott magának egy épület sort, a játékosok újra 

kezdik a választást, azzal a különbséggel, hogy az először utolsónak 

húzó kezdi a választást, és a sorrend óramutató járással ellentétesen 

történik. Miután minden játékos kiválasztott 2 sort magának, mindenki 

eldönthetik, hogy melyiket                                 (egyiket sem, egyiket,

mindkettőt)                                                                  akarja használni 

majd a játék 

során.

Megjegyzések
A további megjegyzések további szabálytisztázások 
ezen kiegészítő modult illetően.

Kolostor (Monastery)
A “+2” jelző nem számít árunak.

Kis sánckerítés (Small Palisade)
Ez az épület a 8. fázis: Tél előtt aktiválódik, így a 7. 
fázis: Katonák toborzása alatt szerzett katonák
beleszámíanak a kis sánckerítés aktiválódásakor.

Építészek céhe (Architects Guild)
Az extra győzelmi pontok (GyP-k) csak azokra az 
építményekre számolhatók fel, amik az Építészek céhe 
megépítése után készülnek el (és jutalom nem adható az 
építészek céhére sem). Ha egy épület és legyen az akár 
az építészek céhe elpusztul, akkor az általuk korábban 
gyűjtött extra GyP-ok nem vesznek el. (Azonban az 
építészek céhének épnek kell lennie a játék végi GyP 
bónusz kiosztásánál.)

Az építészek céhe nem ad bónusz GyP-t az “ingyenes 
épületekre”, amiket a boszorkány hoz létre mágikusan 
(lásd a 3. modul: Kormányzó kártyák).

Iskola (School)
Ez az épület a 7. fázis: Katonák toborzása fázisban 
aktiválódik, tehát a fázis alatt toborzott katonák nem 
számítanak az iskola aktiválásakor.

Oltár (Altar), Griff telep (Griffin Ranch), Egyetem 
(University)
A fehér kocka beleszámít a játékos összes kockájába.



The alternative building rows from Module 2 are used as overlays on the building sheets and completely replace the 
covered row.

A 3. modul Kormányzó kártyái a játék során 
előidézhető egyedi képességeket adnak.

During summer, 

roll one extra 

white die.

FairyFairy

roll one extra 

white die.

At the start of year III, 

build for free up to  

three buildings in the 

leftmost column. 

You do not get the 

corresponding       . 

SorcererSorcerer
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3. modul: Kormányzó kártyák

Az egyik játékos összekeveri a kormányzó kártyákat, 
majd hármat oszt belőlük véletlenszerűen minden egyes 
játékosnak (a maradék lapok visszakerülnek a dobozba). 
Minden játékos választ egyet a kezében lévő három 
lapból és képpel lefelé maga elé teszi azt. A maradék két 
lap visszakerül a dobozba. Miután minden játékos 
végzett a kiválasztással mindenki felfedi a maga előtt 
lévő kormányzó lapját. Minden egyes kormányzó kártya 
az őt választó játékosnak nyújt valami egyedi előnyt.

Opcionális szabály: Licitálás a kormányzó kártyákra

A játékosok a következő kiválasztási módszer során is 
hozzájuthatnak a kormányzóikhoz.

Az egyik játékos összekeveri a kormányzó lapokat 
játékosok száma plusz egy lap mennyiséget húz belőlük. 
Az első (véletlenszerűen kiválasztott) játékos kiválaszt 
egy kártyát és GyP-okkal licitál rá (0 GyP-t is licitálhat). 
A mellette balra lévő játékos túllicitálhatja, vagy 
passzolhat. A licitálás addig folytatódik, amíg mindenki 
nem passzolt. A legmagasabb licitáló befizeti a szükséges 
GyP mennyiséget és elveszi a kártyát (0 GyP-s 
licitálással is lehet nyerni, ha mindenki passzol). Ez a 
játékos nem licitálhat már a többi lapra. Ha a licit 
győztese nem a kezdő játékos volt, akkor az első játékos 
indítja a következő licitálási kört. Ha a licit nyertese a 
kezdő játékos volt, akkora a mellette balra ülő játékos 
lesz az új licit indítója. A licitálás addig tart, amíg az 
összes játékos nem jut egyetlen kormányzó kártyához.

Megjegyzések

A további megjegyzések további szabálytisztázások ezen 
kiegészítő modult illetően.

Tolvaj (Thief)
Ha a licitálási variánssal került kiválasztásra kormányzó kártya  
és a játékos fizetett a tolvaj megszerzéséért, akkor is ki kell 
fizetni a tolvaj kártyáján jelzett GyP büntetést (pl. ha 2 GyP-t 
fizetett a tolvaj lap megszerzéséért, akkor a játékot -5 GyP-tal 
kezdi).

Bányász (Miner), Ács (Carpenter), Szobrász (Sculptor)
Ezek a kormányzó kártyák ingyen árut adnak az 5. év végén 
(ezt az árut fel lehet használni, amikor bónusz GyP jár a 
Katedrálisért).

Lantos (Minstrel)
A lantos képessége aktiválódik legutoljára minden egyes év 
végén. Beleértve ebbe a csatát követő jutalmazást, valamint 
minden más forrást, úgy mint az építész, a paladin kormányzó 
kártya, a katedrális, az építészek céhe épületek és az 5. modul 
katonai jelzői által kiváltott dolgokat.

Politikus (Politician)
Politikusként lehetősége nyílik a játékosnak, hogy a saját kockáit 
ezen kártya egyik vagy mindkét tanácsadójára tehesse. Az extra 
tanácsadók nyújtotta segítség ugyanakkor jutalmazódik, mint a 
“hagyományos” tanácsadóké, ugyanazokkal az értékekkel. Az 
erre a kártyára helyezett kockák nem gátolják meg a játékost, 
hogy más kockákat tegyen vagy vegyen le a játéktábláról.

Építész (Architect)
Annak az ellenőrzése, hogy bármelyik más játékosnak több 
épülete van-e, mint az építész birtokában lévő játékosnak abban a 
pillanatban történik, amikor az építész birtokában lévő játékoson 
van az építés sora a saját körében (az aktuális körsorrendet 
figyelembe véve).

Herceg (Prince)
Minden dobókockát (a fehéreket is) figyelembe kell venni, 
amikor azt nézzük, hogy a herceg képessége aktiválódik-e. 
Azon-ban, ha aktiválódik, akkor csak a színes kockákra van 
hatással (és az értékeiket változtatja 3-ra, 4-re és 6-ra).

Filozófus (Philosopher)
A játékos aktiválhatja a filozófus képességét a szobor (Statue), 
kápolna (Chapel) vagy oltár (Altar) képességei előtt vagy után (a 
játékosnak ugyanakkor rendelkeznie kell a megfelelő épülettel és 
az épülethez kötődő aktivációs feltétellel is). A GyP-t akkor 
kapja, miután a filozófus újradobási képességét használva meg-
nézte a kockadobás eredményét, és ez csakis akkor, ha másik 
képesség nem aktiválódott egy vagy több kocka eredménye-
képpen.

Prédikátor (Preacher)
Ez a kormányzó kártya 1 GyP-ot ad még akkor is, ha a prédikátor 
az, aki nem épített semmit sem az adott körben.

Adószedő (Tax Collector)
Az árukat rögtön az után kapja, ahogy valamelyik másik játékos 
épített, szóval ezeket az árukat már felhasználhatja ugyanabban a 
körben.



The alternative building rows from Module 2 are used as overlays on the building sheets and completely replace the 
covered row.

A 4. modul Sors kártyái különleges eseményeket 
teremtenek, amik hatással vannak az egyes években a 
játékosok sikerességére.

In every productive season, each player
 without white dice gains one white die; other 

players receive 1 good of their choice.

Good YearGood Year

The King (#18) cannot be influenced.
If in a previous year the King was sick already, 
the King dies and the game immediately ends. 

The King Is SickThe King Is Sick

Az 5. modul katonai jelzői határozzák meg az egyes játékosok 
egyéni erősítéseit a megosztott kockadobás helyett.
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4. modul: Sors kártyák
A játék kezdete előtt az egyik játékos összekeveri a sors 
kártyákat, majd a pakliját a játéktábla mellé teszi. 
Minden egyes évben, az 1. fázis kezdetekor az egyik 
játékos átfordítja a felső lapot. A kártya hatása azonnal 
életbe lép, és hatása egészen a 8. fázis végéig tart, 
amikor a lap eldobásra kerül.

5. modul: Katonai jelzők
Minden játék kezdetén minden egyes játékos elvesz 
egy készlet katonai jelzőt a dobókockáival megegyező 
színben. Minden egyes szetten a következő számok 
találhatóak (0, 1, 1, 2, 3, 4.)

A 8. fázis: Tél alatt a játékosok nem dobnak a király 
kockájával erősítésért. Helyette minden játékos kiválaszt 
(egyszerre és titokban) egyet a katonai jelzői közül.

Miután minden játékos kiválasztott egy jelzőt, akkor 
azok felfedésre kerülne és minden egyes játékos annyi 
további katonát kap, mint amennyi szám a katonai 
jelzőjén szerepel. A felhasznált jelzők visszakerülnek 
a dobozba és a játék további részében már nem 
lesznek elérhetőek. Az 5. év végén minden játékos 
annyi győzelmi pontot kap, amennyit a megmaradt 
katonai jelzőjén lévő szám mutat. 

Minden egyes katonai jelzőt csak egyszer lehet 
használni a játék során. Minden játékosnak kötelező 
egy jelzőt választania minden csatához, így minden 
egyes játékosnak csak egyetlen egy katonai jelzője 
maradhat a játék végére.

Megjegyzések
A további megjegyzések további szabálytisztázások ezen 
kiegészítő modult illetően.

Katonai akadémia (Military Academy) és katonai jelzők
Amikor az 1. modul: További épület sorok és 5. modul: Ka-
tonai jelzők kiegészítők egyszerre játékban vannak, a játékos 
1d3-mal (1d6/2) dob a Katonai akadémiára (a játékos azt 
követően dob a kockával, hogy egy katonai jelzőt választott 
magának).

Hivatalos szabálytisztázások
A következő szabálytisztázások a Kingsburg alapjátékra 
vonatkoznak, de segíthetnek a játékosoknak teljesen 
megérteni a kiegészítő modulokra vonatkozó 
szabályokat is. 

• Minden egyes játékos csak egyetlen “+2” jelzőt 
használhat fel évszakonként a tanácsadók 
befolyásolására.

• A játékosoknak lehet negatív GyP-ja (A pontjelző 
sávon a 0-tól visszafelé kell lépni, azaz az 59-es 
hely a -1, az 58-as a -2, és így tovább.)

• A játékosok akkor is befolyásolhatják a Csempészt 
(Smuggler), ha annak negatív a GyP-ja.

• Egy játékosnak végtelen számú “+2” jelzője lehet.

• A “+2” jelzők használat után visszakerülnek a 
készletbe.

• Nincs korlátozva, hogy egy játékos mennyi fehér 
kockát dobhat egy évszak alatt. (Ha egy játékosnak 
van Farmja (Farms) és kap egy fehér kockát a 
királytól az 1. fázis alatt, akkor a játékos 2 fehér 
kockával dob a következő tavasszal.)
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»A fehér kockákat olyan szabályok szerint 
használjuk, mint a színeseket, egy plusz 
szabállyal: soha nem lehet őket egyedül 
használni. (Más szavakkal, egy tanácsadó 
befolyásolásához a játékosnak mindig fel kell 
használnia legalább egyetlen színes kockát is, 
nem csak a fehéreket vagy a “+2” jelzőt.)

»

»

• Azok az épületek, amiknek képessége „az évszak 
végén” aktiválódik használható abban az évszakban is, 
amikor megépült.
(Ha egy játékos a Fogadót (Inn) nyáron építette meg, 
akkor ugyanazon évszakon belül megkapja a Fogadó 
által biztosított „+2”-es jelzőt is.)
• Néhány épülethez vagy kormányzó képességhez 
szükséges pár feltétel megvalósulása. Ha ezek nincsenek 
meg, akkor a  képességet nem lehet aktiválni.

Azaz a Griffin Ranch aktiválásával szerzett egy 
katona után nem lehet újradobni egy vagy több 
kockák a Statue, Altar vagy Chapel képességei 
miatt, de a Herceg (Prince) képességét sem 
lehet már használni a kockák értékének 
megváltoztatására, stb.

• Az aktuális körsorrend csak azt követően kerül 
meghatározásra, amint minden játékos végzett azon 
képességei aktiválásával, amik a kockák értékeit 
képesek megváltoztatni. (Azaz, a játékos sorrend a 
„végső” kockaértékektől függ, azoktól, amik a 
játékosok rendelkezésére állnak az aktuális 
évszakban a tanácsadók befolyásolására.)

Példák

» Egy “+2” jelzőt lehet 1 vagy 2 fehér kockával 
együtt használni, de mindig szükséges hozzájuk 
egy színes kocka is.

» Mikor egyszerre több képesség is 
aktiválható a játékos számára, akkor a 
játékos határozza meg a sorrendet. Ha egy 
képességet aktivál, amivel megszűnik egy 
másik képesség megvalósíthatósága, úgy 
azt a képességet már nem tudja aktiválni.

» Minden épület vagy kormányzó 
képességet csak egyszer lehet aktiválni 
egy évszak alatt, hacsak nincs rá valami 
egyedi szabály.

» Kivétel: Azon épület vagy kormányzó
képességeket, amik a „játékos kockáinak 
számához” vannak kötve és nem tesznek 
lehetővé további újradobásokat csak az 
összes többi képesség aktiválását 
követően lehet aktiválni.

I. példa: A nyár végén egy a Fogadóval (Inn) és a 
Városházával (City Hall) is rendelkező játékos 
aktiválhatja a Fogadót (Inn) és elveheti a „+2” jelzőt, 
valamint aktiválhatja a Városházát (City Hall), amivel 
szerezhet 1 GyP-t, a pont előtte megszerzett „+2” jelző 
megfizetésével.

II. példa: A Szoborral (Statue) és a Kápolnával 
(Chapel) is rendelkező játékos dob a kockáival az 
évszak elején. Az eredménye: 3, 3, 3 és nem aktivál-
hatja a Kápolnát, de a Szobrot igen. Ha így tesz, és az 
újradobott egy kockájának                  eredménye 1-es, 
akkor aktiválhatja a                             Kápolnát, amivel 
már újradobhatja az                          összes kockáját, 
beleértve azt az                              egyet is, amit az 
előzőekben 
újradobott.
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III. példa: A Szoborral (Statue) és a Kápolnával 
(Chapel) is rendelkezik a játékos az évszak kezdetén. 
A dobása: 2, 2, 2, tehát tudja aktiválni vagy a Szobrot 
vagy a Kápolnát. Ha aktiválja a Kápolnát és nem dob 
három azonos értékű számot, akkor nem aktiválhatja a 
Szobrot. Ha helyette a Szobor aktiválását választja, 
akkor nem lesz képes a Kápolna aktiválására, csak 
akkor ha az új kockadobásainak eredménye 7 vagy 
kevesebb.
IV. példa: Egy játékosnál van a Filozófus 
(Philosopher) kormányzó kártya, valamint a Szobor 
(Statue) és a Kápolna (Chapel) az évszak kezdeti 
kockadobásnál. A dobása: 2, 2, 2 és most három 
képesség aktiválása közül választhat. Ha az új kockák 
összege lehetővé teszi, hogy a két másik képesség 
aktiválását megteheti, akkor úgy tesz, és az új 
kockadobás eredménye csak az egyiket teszi lehetővé, 
akkor azt használhatja. 
Aktiválja a Szobrot (Statue) és dob egy 6-ost. Ilyen 
esetben a Kápolnát (Chapel) már nem aktiválhatja, de 
még mindig használhatja a Filozófust (Philosopher). 
Így tesz és az új dobás eredménye: 1, 1, 5. Mivel az új 
dobás 1, 1, 5,(a dobásösszeg kisebb, mint 7), ami 
kevesebb, mint a 2, 2, 6 (a kockák összege 10) volt, 
ezért itt megállhat és begyűjthet 1 GyP-ot (a Filozófus 
miatt) és megtarthatja az 1, 1, 5 dobáseredményt végső 
dobásnak.
Ehelyett aktiválja a Kápolnát és a dobáseredménye: 4, 
4, 4. Most nem aktiválhatja a Szobrot (Statue) 
másodszor, szóval most ez lesz a teljes kockaösszege. 
Az adott szezon játékos sorrendjének 
meghatározáshoz a teljes összeg a 12 lesz. Valamint 
nem gyűjtheti be az 1 GyP-ot a Filozófus miatt, mivel 
egy újabb újradobási képességet használt a Filozófus 
újradobási képessége után.
V. példa: A Kápolnával (Chapel) és az Egyetemmel 
(University) kezdi egy játékos az évszakot. A dobása 
1, 2, 3. A Kápolna és az Egyetem képessége is a 
kockadobás összegén alapul, de az Egyetem képessége 
nem teszi lehetővé az újradobást, ezért azt kell később 
aktiválni. Ez azt jelenti, hogy a játékos választhatja, 
hogy nem aktiválja a Kápolnát, megtartja a jelenlegi 
dobáseredményt és megkapja az Egyetem aktiválásá-
val a GyP-ot, vagy azt választja, hogy aktiválja a 
Kápolnát és újradob. Ha aktiválja a Kápolnát, akkor 
csak abban az esetben aktiválhatja az Egyetemet is, ha 
dobások összege 9 vagy kevesebb.
VI. példa: Egy játékos rendelkezik az Egyetemmel 
(University) és a Griffteleppel (Griffin Ranch) az 
évszak kockadobásának elején, és a kockadobása a 
következő: 1, 2, 3. Ha nincsen más újradobásra 
lehetőséget adó képessége, vagy azt választja, hogy 
nem aktiválja őket, akkor GyP-ot kap az Egyetemtől és 
egy katonát a Grifftelepnek köszönhetően.
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