
Séf

Minden egyes 
feldolgozás 

1-gyel 
kevesebb 

ezüstbe kerül. 

Hordár

Amikor a 2. 
vagy a 6. jöve-
delemmezőt 
választod, 2

különböző jö-
vedelmet vegyél 

el az adott 
mezőről. 

Árus

Fizess be 
1 kereskedelmi 
árut, és kapsz
3 bármilyen 
termelt árut 

vagy 
7 ezüstöt. 

Pajtaépítő

Minden egyes 
birtokbővítés 

1-gyel 
kevesebb 

birtok áruba 
kerül. 

Olajsajtoló

Fizess be 1 
olajbogyót 

az egyik 
termőfölded-
ről, és játssz 

ki egy 
kártyát. 

Parasztlány

Kártyalimited 
2-vel nő. 

Piaci Kofa

Minden alkalom-
mal, amikor 

visszateszel egy 
kereskedelmi árut, 

befizethetsz 
3 ezüstöt, és 

elvehetsz 
2 különböző 
jövedelmet.

Birtokmunkás

Hajts végre 
ingyen 1 

feldolgozást. 

Szolga
1-gyel nő a 
kézlimited.

Bármikor, ha 
kártyát játszol ki,  
el is dobhatsz 1 
kártyát. Ilyenkor

addig húzz 
kártyákat, amíg 
el nem éred a 

kézlimitet. 

Mezőgazdasági 
Munkás

Adj el 1 árut 
az egyik 

termőfölded-
ről a 

vásárlási 
árán. 

Farmer

Fizess be 1 
győzelmi pontot, 
és játssz ki egy 

kártyát (ha 
birtokbővítést 

játszol ki, fizesd 
be a szokásos 
költségeket). 

A Falu Örege

Mielőtt dobnátok a 
kockákkal, jelölj 

meg 1 jövedelem-
mezőt 1 jelződdel.
Egyedül te, választ-

hatod az adott 
mezőn lévő utolsó 

kockát, mintha az az 
1. vagy a 2. kockád 

lenne. 

Boltos

Fizess be 1 
győzelmi pontot, 

és használd az 
aktuális körnek 

megfelelő 
jövedelemmezőt a

kiválasztott 
jövedelmen felül. 

Küldönc

Amikor elveszel 
egy kockát, 

befizethetsz 1 
győzelmi pontot, 

hogy azonnal 
újrahasználd a 

kockát. 

Munkafelügyelő

Amikor egy másik 
játékos olyan 

kockát használ, 
melynek száma 

megegyezik egy, a 
birtokodon lévő 
kocka számával, 

vegyél el 
1 ezüstöt. 

Vándormunkás

A kockadobás 
után azonnal

megfordíthatsz 
egy kockát egy
álatalad válasz-

tott oldalára. Ha 
megteszed, lépj 
1 lépést előre a 
sziesztasávon. 

Bérlő
A kockadobás 

után, vegyél el és 
helyezz magad elé 
1 kockát. Ingyen 
felhasználhatod. 
Az összes többi 

játékosnak 1 birtok 
árut vagy 2 ezüstöt 
kell fizetnie neked, 
hogy használhassa.

Zöldséges

Amikor kockát 
használsz egy 
szállításhoz,  

húzz egy kártyát 
vagy játssz ki egy 
kártyát, és vegyél

el 1 termelt 
árut. 

Szamárhajcsár

Amikor kockát 
használsz a 

sziesztasávnál
vagy egy 
malacnál, 

végrehajthatsz 1 
ingyenes szállítást 

egy gazdasági 
épületbe. 

Gyertyaöntő
Amikor bővítés-

ként játszol ki 
egy kártyát a 
birtokodhoz,  

elkölthetsz még 
egy egyedi árut, 

és így kijátszhatsz 
egy extra kártyát 

(nem lehet 
bővítés).

Közvetítő

Minden egyes 
alkalommal, 

amikor lekerül 
egy jelződ a 

piacról, vegyél 
el 1 győzelmi 

pontot. 

Esztergályos

Minden 
egyes 

tetőjelző 
1-gyel 

kevesebb 
ezüstbe 
kerül. 

 Ha van legalább 
1 malacod, 

befizethetsz 1 
gabonát, és kapsz

1 győzelmi 
pontot. 

Bognár

Amikor 
feltöltesz egy 
piaci taligát, 
kijátszhatsz 
egy kisebb 
értékű piaci 

talogát a 
birtokodhoz. 

Kádár

Fizess be 1 
szőlőt az 

egyik termő-
földedről, és 
hajts végre 

egy szállítást. 

Csomagoló

A szállítás fázis 
4. lépésében,  
végrehajthatsz 

1 ingyenes 
szállítást a 

fizetett 
szállításaidon 

felül. 

Ács

Fizethetsz a 
tetőjelzőkért 
feldolgozott 

árukkal. 
Étel = 3 ezüst, 
Bor = 4 ezüst, 
Pácolt Hús = 5 

Fuvaros

Az első extra 
szállításod 
ingyenes.

Vegyél el 1 
ezüstöt a 
szállítás 

végrehajtása 
után. 

Építész

A birtok fázis 
1. lépésében,  
befizethetsz 2 

ezüstöt, és 
kijátszhathatsz 

még egy 
kártyát. 

Fuvaros Segéd

Amikor egy 
gazdasági 
épületbe 
szállítasz,  

végrehajthatsz 
1 ingyenes 

szállítást egy 
piaci taligára. 

Aratómunkás

A birtok fázis 
3. lépésében  

fizess be 1 ezüs-
töt, és helyezz 

1-1 további ter-
melt árut legfel-
jebb 2, külön-
böző árutípust 
termelő termő-

földre. 

Vadtenyésztő

A birtok fázis 
3. lépése 

után, vegyél 
el 1 ezüstöt 

minden egyes 
üres disznóól 

mezőért.

Szalmakötő

Amikor 
tetőjelzőt 
vásárolsz, 
lépj előre 
1 lépést a 

sziesztasávon. 

IstállófiúKereskedő

Ha a sziesztasáv 
alapján kapsz 

legalább 
1 győzelmi pontot 

a pontozás 
fázisban, azonnal 
vegyél el még egy 
győzelmi pontot. 

Taligakészítő

Amikor piaci 
taligát

pontoztatsz le,
befizethetsz 

1 ezüstöt, és a 
taliga a 

birtokodon 
marad. 



Fazekas

A birtok-
bővítésért a
birtok áruk 
bármilyen 

kombináció-
jával 

fizethetsz. 

Takarmányozó

Fizess be 1 
gabonát az 

egyik termő-
földedről, 

és vegyél el 
1 malacot. 

Kosárfonó

Amikor 
birtok-

bővítésként 
játszol ki egy 

kártyát, 
kapsz 

1 győzelmi 
pontot. 

Ács

Amikor birtok-
bővítésként 
játszol ki egy 

kártyát,
fizethetsz 
1 ezüstöt, 
hogy kapj 
1 malcot. 

Kondás

Olajbogyó-
szürető

Áttehetsz a 
termőföldjeid-

ről olaj-
bogyókat 
bármelyik 
termelt áru 
raktárba. 

Sörfőző

Áttehetsz a 
termőföldjeid-

ről gabonát 
bármelyik 
termelt áru 
raktárba. 

Instruktor

Amikor 
gazdaságjelzőt 

helyezel a 
birtokodra, 

kapsz
1 győzelmi 

pontot. 

Bortemelő

Áttehetsz a 
termőföldjeid

-ről szőlőt 
bármelyik 
termelt áru 
raktárba. 

Távolsági 
Kereskedő

Amikor keres-
kedelmi árut hasz-

nálsz, kapsz 3 
győzelmi pontot az 
akción felül. Jelöld 
meg ezt az akciót
– a játék további

részében nem
használhatod.

Vándor-
kereskedő 
Fizess be 1 
ezüstöt, és 

vegyél el egy 
termelt árut vagy 

fizess be 2 
ezüstöt, és 
vegyél el 1 
malacot. 

Földműves 
Kereskedő
Fizess be 1 
termelt árut. 

Vegyél el 
1-1-et a masik

két árutípusból. 

Zsindelyező 

Fizess be 
1 győzelmi 
pontot, és 
használj 
azonnal 

kétszer egy 
tetőjelzőt.

Kézműves 
Amikor jövedelem 
kockát használsz, 

elkölthetsz 
1 ezüstöt, hogy 
+1-gyel vagy 

−1-gyel módo-
sítsd a kockát (az 
1 és a 6 szomszé-
dosnak számít).

Asztalos
Amikor 

birtokbővítésként 
kártyát játszol 
ki, elkölthetsz 

még egy, egyedi 
árut, hogy 
kijátssz egy 

plusz kártyát
(nem lehet 
bővítés).

Istállóépítő
Amikor jelzőt 

helyezel a piacra,  
az ellátott piaci 

taligádnál 
1 ponttal 

magasabb mezőre 
is helyezheted. 
Kpasz még 1 

győzelmi pontot. 
Ne vedd le 

ellenfeleid jelzőit. 

Tetőfedő
Amikor 

erőforrást kapsz 
egy tetőjelzőből,
akkor azt azonnal 

egy gazdasági 
épületbe vagy 

egy piaci taligára
szállíthatod. 

Forgalmazó
Amikor egy koc-
kát felhasználva 

előre lépsz a 
sziesztasávon,

kártyát húzol vagy 
kártyát játszol ki, 
végrehajthatsz 

1 ingyenes 
szállítást egy piaci 

taligára. 

Vetőmag-
kereskedő

Amikor egy koc-
kát felhasználva 
ezüstöt veszel el,
1-gyel kevesebb 
ezüstöt kapsz, de 

elvehetsz 
pluszban 1 

termelt árut is. 

Pásztor

Ha malacaid-
nak van 

szaporulata a 
birtok fázis 

3. lépésében,
vegyél el
1 termelt

árut. 

Utcai Árus

Minden egyes 
alkalommal, 

amikor leveszed 
egy ellenfeled 

jelzőjét a piacról, 
kapsz még 
1 győzelmi 

pontot. 

Kifutófiú

Amikor 
olajbogyót 

vagy gabonát 
szállítasz, 
vegyél el 1 

termelt árut. 

Kertész
Helyezz 1, 

raktárban vagy 
termőföldön lévő 
termelt átut egy, a 
készletedből vett 

jelzővel együtt erre 
a kártyára. Később 
ezeket bármilyen 

típusú termelt 
áruként használ-

hatod. 

Méhész

Vegyél el 
1 ezüstöt a 

termőföldeden 
lévő minden 
különböző

termelt áruért 
(maximum 
3 ezüstöt).

Fafaragó

Amikor 
tetőjelzőt 
vásárolsz, 

befizethetsz 
1 ezüstöt, 

hogy kapj 1 
győzelmi 
pontot. 

Alkusz

Amikor 
teljesen ellátsz 
egy gazdasági 

épületet, 
visszatehetsz 1 
leszállított árut 
a birtokodra. 

Nagymenő

Amikor 
jövedelem 
kockával 

ezüstöt veszel 
el, kapsz még 

2 ezüstöt. 

Cipész

Amikor a 
malacaidnak 

van 
szaporulatuk,  

lépj előre 
2 lépést a 

sziesztasávon. 

Sertéstenyésztő

Amikor van 
legalább 3 

malacod, és elég 
helyed, kapsz 2 
szaporulatot a 
birtok fázis 3. 

lépésének 
kezdetén. 

Barterező

Amikor teljesen 
ellátsz egy piaci 

taligát,
visszatehetsz 
1 leszállított 

árut a 
birtokodra. 

Kovács

Plusz 1 lépés 
a szieszta-
sávon a 

szállítás fázis 
2. lépésnél.

Szállítmányozó

Amikor egy 
piaci taligára

szállítasz,
végrehajthatsz 

1 ingyenes 
szállítást egy 

gazdasági 
épületbe. 

Raktárépítő

Házaló
Amikor lekerül 

egy jelződ a 
piacról, akkor 

azonnal 
visszateheted 

azt egy 
szomszédos 
üres mezőre. 

Béresfiú

Amikor 
teljesen 

ellátsz egy 
piaci taligát, 

vegyél el 
2 ezüstöt. 


