
Egy teljesen új fejezet nyílik a falu történetében mert minden játékos a saját faluját irányítja a szerencse és hírnév felé.
Mindenki egy kis farmmal és öt lakójával kezd akik foglalkozása: apát, tanácstag, utazó, kézműves és kereskedő.

Fejlesztheted a faludat új épületekkel és szántóföldekkel, egyre messzebb utazhatsz, vevőket és szerzeteseket csábíthatsz a faluba miközben az idő állhatatosan múlik.
Időről időre egy falusi meghal üresen hagyva az állását. Bár tudsz utódokat kiképezni előbb-utóbb néhány területet hanyagolnod kell, hogy a többire koncentrálhass. 

Ezen felül próbálkozhatsz még a falu kalandjainak összegyűjtésével is, de a gyűjteményt meg kell védened az ismétlődő patkányinvázióktól.
Amikor bizonyos számú falusi meghal a játék végetér. Az nyer aki a legtöbb gőzelmi pontot gyűjtötte az épületeivel, földjeivel, vevőivel, szerzeteseivel és a biztonságba 

helyezett kalandpontjaival
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‡ Összetevők ‡

Fejlesztés és szabálykönyv:
Viktor Kobilke
Illusztrációk és grafika:
Dennis Lohausen

Az élet (és halál) játéka, szerzők
Inka és Markus Brand
2-4 játékos részére
12 éves kortól

1 főtábla 4 falutábla 4 főnök
  (1 minden játékos színében)

4 időjelölő
  (1 minden játékos színében)

12 dobókocka: 8 fehér kocka

3 fekete kocka

1 patkánykocka

1 patkány

4 kaszás

1 eredményszámoló 
jegyzettömb

58 kalandpontjelölő: 31 x 14 x 13 x 70 fekete jelölő 4 idénymunkás- 
lapka

1 kezdőjátékoslapka 4 ”2/12” értékű lapka 4 áttekintő lapka Az előkészületek áttekintése

Egy kör áttekintésetenyér oldal hátoldal

104 falukártya:
4 templom-

kártya
12 szerzetes-

kártya
4 tanácsterem-

kártya
4 találkahely-

kártya

sötétkeretes oldal világoskeretes oldal

8 szántóföld-
kártya

19 utazás-
kártya

20 kézműves épület-
kártya 33 vevőkártya



‡ Előkészületek ‡
Tegyétek a 
főtáblát
az asztal 
közepére

Tegyétek a szürke patkány-
kockát a főtáblán a sírok mellé.
Tegyétek a patkányt a játé-
kosok számának megfelelő 
helyre a patkányútvonalon. 4 játékos     3 játékos    2 játékos

Tegyétek a kalandpont-
jelölőket (1, 2, és 5 értékű), 
a 4 idénymukáslapkát és a 
70 fekete jelölőt a főtábla 
alá. Ez lesz a közös készlet.

Templomkártyák

Tanácsteremkártyák

Találkahelykártyák

Szántóföldkártyák

Szerzeteskártyák

Vevőkártyák

Utazáskártyák

 épületkártyák

Válogassátok szét a falukártyákat fajták szerint és rakjátok ki a főtábla köré, hogy mindenki lássa. Mivel a játék sok helyet foglal az asztalon a következő elrendezés 
csak példa hogyan lehet a legkevesebb helyen ezt megtenni. Természetesen az asztalotok méretétől függően használhattok ettől eltérő elrendezést is.
A következőkben:   A ”képpel lefelé” letett kártyának a sötétkeretes oldala látszik (általában fekete zászlóval).
                                   A ”képpel felfelé” letett kártyának a világoskeretes oldala látszik (általában fehér zászlóval).

Tegyétek a 4 templomkártyát képpel lefelé a főtábla bal olda-
lára. A kártyák az oszlopban úgy kerüljenek egymás tetejére, 
hogy a felső felük látszódjon. A sorrend nem számít.

Tegyétek a 4 tanácsteremkártyát képpel lefelé a temp-
lomlapkák bal oldalára. A lapkák az oszlopban úgy 
kerüljenek egymás tetejére, hogy a felső felük 
látszódjon. A sorrend nem számít.

Tegyétek a 4 azonos találkaheykártyát képpel lefelé 
egy pakliba a tanácstremkártyák fölé.

Mind a 12 szerzeteskártyának van egy jel a jobb alsó sarkában. 3 szerzetesnek tolla, 4 
szerzetesnek serlege, 5 szerzetesnek pedig rózsafüzére van. Mindegyik fajtát képpel 
felfelé keverjétek meg külön-külön, majd tegyétek a három paklit képpel lefelé a 
találkaheykártyák jobb oldalára.

Tegyétek a 8 azonos szántóföldkártyát képpel lefelé egy pakliba a szerzeteskártyák 
jobb oldalára.

Keverjétek meg a 33 vevőkártyát és tegyétek képpel lefelé egy pakliba a főtáblán 
levő helyre. Húzzatok 6 kártyát és tegyétek képpel fölfelé 3 sorba és 2 oszlopba a 
főtábla jobb oldalára (ahogy a 3 fatábla mutatja).
Ez a 6 vevőkártya lesz a választható készlet mindenkinek a játékban.

Mind a 19 utazáskár-
tyának van egy betű a 
bal alsó sarkában. A, B, 
C és D jelű kártyából 4 
darab van, E jelűből 3 
darab. Mindegyik faj-
tából csináljatok egy 
paklit, keverjétek meg 
a paklikat és tegyétek 
képpel lefelé egy sorba 
A-tól E-ig a vevőkár-
tyák jobb felső sarkától 
jobbra (a szántóföld-
kártyákkal egy vonal-
ba).

A kézműves épületkártyáknak 5 fajtája van (mindegyik egy adott árut mutat): istálló (ló), sörfőzde (sör), kovács-
műhely (eke), hivatal (papírtekercs) és bognár (kocsi). Tegyétek fajtánként 5 oszlopba őket az utazáskártyák alá. 
A lapkák az oszlopban úgy kerüljenek egymás tetejére, hogy a felső felük látszódjon. A sorrend nem számít.

Tegyétek a ”2/12” 
lapkákat találka-
helylapkák mellé.

Minden játékos kap egy véletlenszerűen kiválasztott falultáblát amit maga elé tesz. A 
falutáblák egyformák csak a jobb oldalon található fehér zászló értéke különbözik. (A 6. 
oldalon megtalálható a zászlók szerepe.) A tábla bal és jobb oldalán maradjon elegendő hely.



Főépület

Iskola

Kalandok
fája

Pénzes
pajta

Vallási terület

Híd

Tanácsi terület

Utazási terület

Kézműves terület

Piaci terület

Az idővonal
felhőcskéi

Minden játékos vegyen el egy kaszást és tegye 
a falutábláján a hídra.

Ezután mindenki válasszon egy színt és vegye 
magához az adott színű főnököt és időjelölőt. 
A főnököt a falutábla főépületére, az időjelölőt 
a híd jobb oldalán levő felhőcskére kell tenni.

Mindenki vegyen el 5 fekete jelölőt a készletből és tegye a falutáblája 
nyolcszögletű helyeire. Ezek lesznek a falu lakói.

Végül mindenki kap egy áttekintő lapkát 
amit a falutáblája alá tesz.

Aki a játékot kezdi 
megkapja a kezdő-
játékoslapkát amit 
a tenyér oldalával
felfelé maga 
elé tesz.

Ezután az óra járásának megfelelően minden játékos megkapja a kezdőtőkéjét:
A kezdőjátékos 1 érmét, a balján ülő 2 érmét, a harmadik játékos (ha van) 3 érmét 
és a negyedik játékos (ha van) 4 érmét. A játékban a játékosok érméit a pénzespaj-
tára tett fekete jelölők szimbolizálják: minden bábu egy érmének felel meg. Ezért
mindenki vegye el a 
mefelelő számú bábut 
a készletből és tegye a 
pézespajtájára.

A játékban használt fehér és fekete kockák száma 
a játékosok számától függ a következőképpen:
2 és 4 játékos esetén minden 
kocka kell, 8 fehér és 3 fekete.
3 játékos esetén 6 fehér és 2 fekete 
kocka kell, a többit tegyétek vissza a  
dobozba.
Ezután adjátok a kockákat a kezdőjátékosnak.

A fekete jelölők univerzálisak, több külön-
böző dolog jelölésére is használjuk őket.

Sok kártya világoskeretes oldalán 
nyolcszögletű helyek vannak. Mind-
egyik ilyen helyre 1 bábu tehető.
A kártya fajtájától függően ez a jelö-
lő képviselhet egy árut (pl. papírte-
kercs) vagy jelezheti, hogy valami 
aktív illetve használatban van.

A falutáblán a fekete jelölő lehet:

egy adott foglalkozású falusi

érme a pén-
zes pajtában

utód az iskolában

A játék során úgy fejleszthetitek a falutokat hogy kártyá-
kat adtok hozzá a falutábla oldalaihoz. Minden fajta kártyát 
a neki megfelelő területre kell tenni:
Vallási terület (templom, szerzetesek) 
Tanácsi terület (tanácsterem, találkahely)

Utazási terület (utazáskártyák)
Kézműves terület (kézműves épületek)
Piaci terület (vevők)

(szántóföldek)

5 területhez tartozik nyolcszögletű hely az 
adott foglalkozású falusiaknak:

Tanácstag
Apát

Utazó
Kézműves
Kereskedő

Fontos:
Egy terület csak akkor 
aktív ha van ott falusi 
(vagyis van fekete jelölő 
az adott helyen). Csak 
ilyenkor lehet új kártyá-
kat hozzáadni vagy vég-
rehajtani a kártyák akci-
óit, használni az előnyö-
ket. Az aratási terület az 
egyetlen amelyik mindig 
aktív és nem tartozik 
hozzá falusi.

A kalandpontok olyan győzelmi 
pontok amik még nincsenek bizton-
ságban. A kalandpontok barna

számok egy lapon, míg a győzelmi
pontok piros számok egy könyv-
ben. A kalandpontokat megszer-
zéskor a készletből kell elvenni 
és a kalandok fájára tenni.

A legfontosabb ”pénz” a játékban az idő amit a legtöbb akció fo-
gyaszt. Amikor idővel kell fizetned (egy homokóra egy időegység) 
mozgasd az időjelölődet az óramutató járásának megfelelően az idő-

vonalon az adott számú felhőcskével odébb. Amikor áthaladsz a hídon (nem 
felhőcske ezért ugord át) tedd a kaszást a jelölőre és innen már együtt 
mozgasd a jelölővel. Ez egy emlékeztető, hogy egy falusinak meg kell halnia 
a kör végén (lásd a 7. oldalon az ”Ellenőrizd nem halt-e meg egy falusi” 
fejezetet).



‡ A játék menete ‡
A játék több fordulóban zajlik. Minden forduló egy előkészületi fázisból és egy akciófázisból áll.

Minden forduló elején a kezdőjátékosnak (akinél a kezdőjétékoslapka van) végre 
kell hajtania a következő 2 lépést:

Tegyen 1 kalandpontot a kezdőjátékoslapka tenyerébe 
függetlenül attól hány pont van már rajta. (Ha a hátoldal van 
felül akkor előbb fordítsa meg a lapkát.)

Ezután vegye kézbe az összes dobókockát és gurítson. Ez lesz 
a közös kockakészlet a kör akciófázisában.

A kezdőjátékostól indulva majd az óramutató járásának megfelelően mindenki 
végrehajt egy kört, elvesz pontosan 2 kockát és az értékeket összeadva azonnal 
aktivál egy vagy több zászlót (lásd ”A köröd végrehajtása” részt lejjebb).

3 vagy 4 résztvevős játékban az akciófázis végetér amikor mindenki végrehajtott 
egy kört.

2 játékos esetén az akciófázisnak akkor van vége ha mindketten felváltva két 
kört végrehajtottak.

Az akciófázis végeztével ellenőrizzétek nem ért-e véget a játék. (A játéknak 
akkor van vége ha meghatározott számú falusi meghalt, lásd ”A játék vége” 
fejezetet a 12. oldalon.) Ha a játéknak még nincs vége új forduló kezdődik az 
előkészületi fázissal.

Példa:
Egy három résztvevős játékban Miki a kezdőjátékos. A kör kezdéseként rátesz 1 
kalandpontot kezdőjátékoslapkára aztán dob a 8 kockával (6 fehér és 2 fekete). A 
dobás eredménye lesz a közös készlet ennek a körnek az akciófázisában.

‡ A köröd végrehajtása ‡
A körödben a következő 3 lépést kell végrehajtanod ebben a sorrendben: Határozd meg a  zászlóértéket

Aktiváld a zászló(ka)t
Ellenőrizd nem halt-e meg egy falusi

Ezekután a köröd végetér.

Válassz pontosan 2 kockát a közös készletből. (Minél több játékos van előtted 
annál keveseb kocka marad a készletben.)
Vedd magadhoz a 2 kockát a készletből és add össze az értéküket.
Az eredmény a zászlóértéked.
Megjegyzés: a zászlóértéked mindig a két kocka összege, nem használhatod 
csak az egyik értéket vagy a két értéket külön-külön.
Megváltoztathatod viszont mindkét kocka értékét a következőképpen:

Minden érméért (jelölő a pézes pajtán) amit visszateszel a 
készletbe csökkentheted vagy növelheted eggyel egy kocka 
értékét (1 alá vagy 6 fölé nem).
Minden fekete jelölőért amit visszateszel a készletbe a találkahelykártyád-
ról (ha szereztél egy korábbi körben) átfordíthatsz egy kockát bármilyen 
értékre. Lásd a találkahelykártyák részletes leírását a 10. oldalon.

A választott kockák színe nem befolyásolja a zászlóértéket. Viszont a fekete 
kockák a pestiskockák és van egy kellemetlen mellékhatásuk:
minden fekete kockáért amit kiválasztasz azonnal 2 időt kell
fizetned (az időjelölő 2 felhőcskével előbbre mozgatásával). Ha két fekete kockát 
választasz természetesen 4 időt kell fizetned.

Példa: Ez Miki köre aki 3-as zászlóértéket szeretne. 
Két kockát kell elvennie a készletből. A fehér
”1” és a fekete ”2” megfelelne de nem akar 2 időt 
fizetni a feketéért, ezért a fehér ”1” és a fehér ”4” a 
választása. Ezután fizet 2 érmét és lecsökkenti a ”4” 
értékét ”2”-re. Mostmár a fehér ”1” és ”2” összege 3 
amit szeretett volna.

A zászló aktiválásával hajthatod végre a zászló akcióját. Csak zászló akcióval adhatsz kártyákat a faludhoz, kaphatsz érméket, állíthatsz elő különböző árukat.

Miután kialakítottad a zászlóértékedet a következő lehetőségek egyikére kell felhasználnod: 

1 fekete zászló aktiválá-
sa amin a zászlóértéked 
van.

A falud 1 vagy több fehér 
zászlajának aktiválása amin 
a zászlóértéked van.

A falud fekete ”?” 
zászlajának 
aktiválása.



a) 1 fekete zászló aktiválása
A főtábla körül minden kártyán (a vevőkártyákat kivéve) van egy fekete zászló. 
Ezen felül a kezdőjátékoslapkán és az intéző irodáján a főtáblán is van fekete 
zászló.

Minden fekete zászlón van 1 vagy 2 zászlóérték.
A legtöbbnek van időegység ára is (homokórák)

Néhánynak egyéb költsége is van (áru/érme)
Ezek közül egyet aktiválhatsz ha teljesíted a 
következő összes feltételt:

A 2 kockád zászlóértéke pontosan megegyezik a zászlón találhatóval 
(vagy a két érték egyikével).
Ki kell tudnod fizetni a zászlón látható idő és egyéb költségeket. (Érmék 
esetén a pénzespajtádról, áruk esetén pedig a megfelelő kártyádról kell 
visszatenned a fekete jelölőket a közös készletbe.)

Kártyák esetén átalában vannak egyéb feltételei is az aktiválásnak a kártya 
fajtájától függően (lásd lejjebb).

A közös készletben levő kártya fekete zászlajának aktiválásával hozzáadod a 
kártyát a faludhoz. A zászlóérték egyezése, az idő és egyéb költségek kifizetése 
mellet vannak további követelmények amiknek meg kell felelned. Többek 
között lennie kell egy megfelelő foglalkozású falusinak (a terület aktív) vagy az 
adott típusú kártyából csak egy lehet a faluban.
Mindegyik kártyatípus részletes leírása a 8-11. oldalon található 
külön fejezetekben. Ha vannak egyéb követelményei is az aktivá-
lásnak akkor azok ezüst alapon találhatóak.
Példa: Ha a következő tanácsteremkártyát akarod a faludhoz adni akkor a tanácsi
terület legyen aktív (legyen jelölő a tanácstag helyén) és ne legyen 
másik tanácsteremkártyád (mivel minden játékosnak csak 1 
lehet). A kártya fekete zászlaját csak akkor aktiválhatod ha 
ezeknek a feltételeknek eleget teszel.

Ha egyezik a zászlóérték és az egyéb követelmények is teljesülnek 
vedd el a kártyát a készletből. Fizesd ki az időköltséget az időjelölő 
előremozgatásával majd fizesd ki az egyéb költségeket (ha vannak) 
a megfelelő fekete jelölők visszatevésével.
Végül hajtsd végre a zászló alatt található zászlóakció(ka)t.
Minden zászlóakció tartalmazza ezt az ikont ami
egyszerűen az jelenti, hogy fordítsd meg a kártyát a vilá-
goskeretes oldalára és tedd a falud megfelelő területére. A 
legtöbb kártyának van speciális akciója is.
A zászlóakciók részleteit lásd a 8-11. oldalon.

Példa (folytatás): Miután aktiváltad a tanács-
teremkártya fekete zászlaját (3-as zászlóérték és 
4 idő), kapsz két érmét (tegyél 2 fekete jelölőt a 
pénzes pajtádra a készletből).
Ezután fordítsd meg a kártyát a világoskeretes 
oldalára és tedd a tanácsi területedre.

A kezdőjátékoslapka fekete zászlajának aktiválásával te 
leszel a kezdőjátékos a következő fordulóban. Az akti-
váláshoz csak egy 4-es vagy 10-es zászlóérték kell, 
nincs további költség vagy követelmény.

Mikor aktiváltad vedd magadhoz a kezet és a rajta levő kalandpontokat. A pon-
tokat tedd a falud kalandfájára, a kezet pedig magad elé a hátoldalával fölfelé. A 
következő fordulóban te leszel a kezdőjátékos aki végrehajtja az előkészületi 
fázist (benne a lapka megfordítását is).
Fontos:

3 vagy 4 játékos esetén nem aktiválhatod a lapkát (és így nem kaphatod meg 
a pontokat sem) ha te vagy a kezdőjátékos.
2 játékos esetén a forduló első körében nem aktiválhatod a lapkát ha te vagy 
a kezdőjátékos. A forduló második körében már bárki aktiválhat, akár
az aktuális kezdőjátékos is.

A kezdőjátékoslapkát senki nem veheti el ha a hátoldala van felül! 

Az intéző irodájának fekete zászlaját aktiválva vevőket csábít-
hatsz a faludba akiket a későbbi körökben kiszolgálhatsz a 
megfelelő árukkal.
Az aktiváláshoz 4-es vagy 10-es zászlóérékednek kell lennie. 
Ezután válassz 1, 2, 3 vagy 4 kártyát az iroda melleti készlet-
ből és tedd őket képpel felfelé a falud piaci területére egy sorba (sorrend nem 
számít). A választott kártyák száma határozza meg az egyéb költséget:

Ha 1 kártyát veszel el fizess 1 időt.
Ha 2 kártyát veszel el fizess 2 időt.
Ha 3 kártyát veszel el fizess 2 időt és 1 érmét.
Ha 4 kártyát veszel el fizess 3 időt és 1 érmét.

Ezután az intéző irodája melleti készletet töltsd fel 6 kártyára a képpel lefelé levő 
pakliból. Amikor a pakli elfogyott a készletet többé nem töltjük föl.

Fontos: Vevők piachoz adásához sem kereskedő sem áru nem szükséges a 
faludban.
Minden vevőkártya addig marad a piaci területen amíg ki nem szolgálod. A 
kiszolgáláshoz a kártya fehér zászlaját kell aktiválni a szükséges zászlóértékkel 
(lásd a ”b” részt a következő oldalon). Amíg egy vevő nincs kiszolgálva a kártya 
nem ér győzelmi pontot.

Példa: Miki aktiválja az intéző fekete zászlaját és 3 kártyát választ a készletből 
amiket a piaci területére tesz. Mivel 3 kártyát választott 2 időt és 1 érmét kell

fizetnie. Ezu-
tán feltölti a
közös készletet a vevőkártya-
pakli 3 legfelső lapjával.



b) A falud 1 vagy több fehér zászlajának aktiválása
Sok kártyán amivel a faludat bővíted (a világoskeretes oldallal fölfelé) van egy 
fehér zászló (csak a szerzetes- és utazáskártyákon nincs). Ezen felül a falutáblán 
is van két fehér zászló, a játékzászló és az iskolazászló.

Minden fehér zászlón van 1 vagy 2 zászlóér-
ték (kártyák esetén ez ugyanaz mint a sötétke-
retes oldalon).
Néhány vevőkártyán kérdőjel van a zászlóérték helyén (ami 
azt jelenti, hogy bármilyen zászlóértékkel aktiválhatók).
Néhány fehér zászlón időköltség is van
(mindig egy homokóra).
A vevőkártyákon még plusz áruköltség is található.

A körödben 1 fekete zászló aktiválása helyett a falud 1 vagy több fehér zászlaját 
is aktiválhatod.

Minden fehér zászló értéke meg kell egyezzen a zászlóértékkel amit a kockáid 
mutatnak (vagy kérdőjel kell legyen).
Ki kell tudnod fizetni minden zászlón az idő és egyéb költségeket.

Egy kártya zászlaját csak akkor aktiválhatod ha a falu adott területe aktív 
(vagyis ha van ott falusi).

Amikor több zászlót is aktiválsz ezt bármilyen sorrendben megteheted. Ez alól 
egyetlen kivétel van: a találkahely aktiválása mindig a legutolsó kell legyen.

Minden zászló körönként csak egyszer aktiválható.

A hibák elkerülése érdekében mindig egymás után aktiváld a zászlókat, minden 
esetben befejezve a költségek kifizetését és az akciókat mielőtt rátérsz a 
következő zászlóra.

Egy kártya fehér zászlajának aktiválásával végrehajthatod annak 
akcióját. Ne felejtsd el, hogy a zászlóérték egyezése valamint az idő és 
egyéb költségek kifizetése mellet az adott terület is aktív legyen (fekete 
jelölő az adott falusi helyén).
Ezután hajtsd végre az akciót ami a kártyán a zászló alatt látható.
Legtöbbször ez ugyanaz mint amit a kártya faluhoz adásakor végre-
hajtottál (néha kis módosítással).

A zászlóakciók részleteit lásd a 8-11. oldalon.

Amikor aktiválod a fehér játékzászlódat tegyél 1 kalandpontot a falud 
kalandfájára. További költség vagy követelmény nincs.

Megjegyzés: A két érték a játékzászlón minden játékosnak más. Ezek 
az értékek megfelelnek a kézműveskártyák zászlóértékeinek így 
minden játékosnak másik kártya lesz kedvező.

A falud iskolazászlajának aktiválásával utódokat nevel-
hetsz akik az elhalálozott falusiak helyére léphetnek.

Ha aktiváláskor az iskola még üres tegyél 1 fekete jelölőt az 
iskola bal odali nyolcszögű helyére. További költség vagy 
követelmény nincs.
Ha aktiváláskor már van jelölő a bal oldali nyolcszögű helyen akkor 
választhatsz:

Mozgasd a jobb oldali helyre, VAGY

fizess 1 időt és tedd egy falusi üres helyére.

Ha aktiváláskor csak a jobb oldali helyen van jelölő akkor választhatsz:

Tegyél új jelölőt a bal oldali helyre, 
VAGY
fizess 1 időt és tedd a jelölőt egy falusi üres 
helyére ÉS ezen felül még tegyél 2 kalandpontot 
a falud kalandfájára.

Ha aktiváláskor mindkét nyolcszögletű helyen van jelölő akkor fizess 1 időt 
és vagy tedd a bal oldali jelölőt egy falusi üres helyére, vagy tedd ugyanezt a 
jobb oldali jelölővel (ez még 2 kalandpontot is hoz a konyhára).

Példa:
Miki két választott kockájának zászlóértéke 3 és úgy dönt aktiválja falujának 
néhány fehér zászlóját amiken 3 van.

        Először aktiválja az iskola fehér 
zászlaját. Mivel a bal oldali helyen már 
van jelölő azt a tanácstag üres helyére teszi 
és fizet egy időt.

        Mivel így a tanácsi terület aktív 
lett ezért aktiválja a tanácsterem 
fehér zászlaját (amin szintén 3 van) 
és fizet 1 időt, amiért kap 2 érmét.

        Végül az aktív piaci területén azt a 
vevőkártyát aktiválja amelyiken kérdőjel 
van. Ehhez fölhasznál a kézműveskártyájáról
2 papírt (2 jelölőt) amiket visszatesz a készletbe. Ez a vevő így ki van szolgálva 
tehát Miki megfordítja a sötétkeretes oldalára és a piaci terület alá teszi. Ha lenne 
kocsija is akkor még azt a vevőt is kiszolgálhatná amelyiknek a zászlóértéke 3/11, 
de mivel nincs kocsija így bejezi a körét.



c) A fekete ”?” zászló aktiválása
Ahelyett hogy 1 fekete vagy akárhány fehér zászlót aktiválnál a zászlóértékeddel, aktiválhatod a falud fekete ”?” 
zászlaját. Teljesen mindegy melyik 2 kockát veszed el a készletből az aktiváláshoz (de 2 kockát el kell venned és nem 
aktiválhatsz másik zászlót).

Patkány-
invázió

A krónika sírhelyei

Névtelen
sírok

A patkányút
állomásai

Amikor aktiválod a fekete ”?” zászlót fizess 1 időt. Ezután mozgasd a főnököt az úton a következő helyre.
● Ha a főnök a főépületben van amikor a zászlót aktiválod akkor tedd a főnököt az érmére. Ezért rögtön kapsz 1 érmét.
● Ha a főnök az érmén van az aktiváláskor akkor vagy tedd a főépületre vagy a 3 kalandpontos helyre. Ez utóbbi választása estén 

tegyél 3 kalandpontot a készletből a kalandok fájára.
● Ha a főnök a 3 kalandpontos helyen áll az aktiváláskor, akkor tedd vissza az érmére (megint kapsz 1 érmét).

Fontos: Minden esetben ha a főnököt visszateszed a főépületre, azonnal tedd át a kalandok fájáról az összes kalandpontot is a főépületre. Kizárólag a 
főépületen levő kalandpontok vannak biztonságban és számítanak győzelmi pontnak a játék végén.

Miután befejezted a zászlók aktiválását ellenőrizd nem halt-e meg egy falusi:

Ha a körödben az időjelölőd nem ment át a hídon akkor a köröd végetért.

Ha a körödben az időjelölőd átment a hídon (és ezért a kaszást rátetted) 
akkor egy falusi meghalt és ezért a következő lépéseket kell végrahajtanod az 
adott sorrendben:

1)Vedd le a kaszást az időjelölőről és tedd vissza a 
hídra. (Az időjelölő marad ahol van.)

2)Válaszd ki az egyik falusit. (Fontos: Az iskolán levő fekete 
jelölők nem falusiak.) Vedd le a falusit a helyéről és tedd a fő-
tábla egyik sírhelyére. (Fontos: ne tedd vissza a jelölőt a 
közös készletbe.)

Kétféle sírhely van, a krónika sírhelyei és a névtelen 
sírok. Ha van a krónikában a meghalt falusi foglalko-
zásának megfelelő szabad sírhely (minden foglalko-
zásnak 2 hely van) akkor
tedd oda a falusit.
Az ezért kapott 1 vagy 2 kalandpontot azonnal tedd a 
falud kalandfájára.

Egyébként az elhalálozottat
tedd a legkisebb számú név-
telen sírra. (A számozásnak nincs más szerepe  csak a 
meghalt falusiak számolását könnyíti meg.)

3)Vedd el a szürke patkánykockát és dobj vele. Lépd le a 
patkánnyal a dobás eredményét a patkányúton. Ha a patkány 
szürke vagy piros helyen állt meg, hagyd ott és a köröd 
végetért.

Viszont ha a patkány eléri a patkányinváziót tovább már nem megy. Ekkor
minden játékosnak (neked is) egy patkányinvázióval kell 
szembenéznie. Mindenki számolja meg a saját kalandfáján 
hány kalandpontja van és azonnal tegye vissza a felét (lefelé 
kerekítve) a készletbe. Mikor mindenki végzett a patkányt 
tedd vissza a patkányútnak arra a helyére ami megfelel a 
játékosok számának. Ezután a köröd végetér.

Megjegyzés: Mivel a szürke kockával is legfeljebb hatot lehet dobni, a patkányút 
állomásainak színe segít eldönteni lehet-e patkányinvázió a következő dobásnál. 
Amíg a patkány szürke helyen van addig nem tudja elérni az inváziót a követ-
kező dobásnál, viszont ha piros helyen áll akkor legközelebb már fenyegethet 
egy újabb invázió.

Példa:
Egy három résztvevős játékban Miki befejezte a falujában néhány fehér zászló 
aktiválását. Most ellenőrzi hol van a kaszás. Mivel a kaszás az időjelölőn ül 
először is visszteszi a hídra. Ezután eldönti, hogy a kereskedője
fog meghalni, leveszi a falutáblájáról és a második helyre teszi 
krónikában. Az ezért járó 1 kalandpont a kalandfájára kerül. Dob a 
patkánykockával, az eredmény 5. Mivel a patkány már csak 4 hely-
nyire van az inváziótól ez több mint elég az invázió eléréséhez. Ezért 
minden játékos visszateszi a kalandfájáról a kalandpontjai felét a 
készletbe. Mivel Mikinek 5 pontja van ezért 2 a veszteség. Tominak 
csak 1 pontja van így nem kell visszatennie semmit, Katinak viszont 8 
pontja van tehát 4 pontot tesz vissza a készletbe. Ezután a patkány 
visszakerül a 3 játékos jelzésű kezdőpontra és Miki köre végetér.

Fontos: Ha az ötödik falusid is meghal (vagyis mind az 5 hely üres) 
azonnal fel kell fogadnod egy idénymunkást. Vegyél magadhoz egy 
idénymunkáslapkát és tegyél a készletből egy fekete jelölőt az egyik 
falusi helyére (szabadon választhatsz melyikre). A játék végén 5 
győzelmi pontot veszítesz minden idénymunkáslapkád után. 
(Sajnos nincs mód megszabadulni a lapkáktól.)



‡ A falukártyák ‡

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Fordítsd meg a kártyát 
és tedd a kézműves te-
rületre. Ezután tegyél 
1 fekete jelölőt a kész-
letből ennek a kártyá-
nak egy üres áruhe-
lyére.

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van kézművesed
● Nincs még ilyen típusú kártyád

Árufajta
(itt: papír)

Áruhelyek száma
a világoskeretes
oldalon

Áruhelyek

Győzelmi pontok
a világoskeretes
oldalon

Zászlóakció a világos-
keretes oldalon

Győzelmi pontok

Az eke
helye

Szolgáld ki a
vevőt 1 bármi-
lyen áruval

Aktiváld ezt a
zászlót bármilyen
zászlóértékkel

Szolgáld ki ezt a
vevőt 2 papírralA vevő kiszolgá-

lásáért járó
győzelmi pontok

Ötféle kézműves épület van, mindegyik egy adott árut állít elő:

istálló          sörfőzde         kovács            iroda                bognár

   ló                   sör                 eke               papír                 kocsi

Mindegyik fajtából 4 kártya van. Senkinek nem 
lehet egynél több műhelye egy fajtából a falujában. 
(Így négy játékos esetén is mindenki felépítheti 
mindegyiket ha akarja.)
Az egyetlen különbség az azonos típusú kártyák 
között a zászlóérték. Ha műhelyet építesz bárme-
lyiket választhatod a készletből (persze a zászlóját 
aktiválnod kell az építéshez).

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van kézművesed

ZÁSZLÓ-
AKCIÓ:
tegyél 1 feke-
te jelölőt a 
készletből 
ennek a kár-
tyának egy 
üres helyére.

8 egyforma szántóföld-
kártya van amikből 
annyit vehetsz 
amennyit akarsz.

A kártyák érméket 
termelnek.

Az aratási terület az 
egyetlen a faluban 
amihez nem tartozik 
falusi és így mindig 
aktív.

ZÁSZLÓ-
AKCIÓ:
Kapsz 1 érmét 
(tegyél 1 fekete 
jelölőt a kész-
letből a pénzes-
pajtádra). 
Ezután fordítsd 
meg a kártyát és 
tedd az aratási 
területedre.

A világoskeretes oldalon minden 
szántóföldkártyán van egy hely 1 
ekének. A játék során bármikor 
áttehetsz ide egy ekét (fekete 
jelölőt), akár a kovácstól akár a 
céhtanácsból. Egyik szántóföld-
kártyáról a másikra nem lehet 
áttenni ekét. Az eke addig marad 
a kártyán ameddig akarod. (Ez
ugyanolyan eke mint bármelyik másik, fölhasználhatod 
amikor valamiért ekével kell fizetned.)

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Kapsz 1 érmét (tegyél 1 
fekete jelölőt a kész-
letből a pénzespajtád-
ra). Ha van eke ezen a 
kártyán akkor kapsz 
még 1 érmét. (Az eke 
marad a kártyán.)

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van kereskedőd

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Fordítsd meg a kártyát és tedd a piaci terület 
alá.

Úgy tudsz vevőkártyát a 
piaci területedhez adni 
hogy aktiválod az intéző 
irodájának fekete zászla-
ját a főtáblán (lásd ”Az 
intéző fekete zászlajának 
aktiválása” részt az 5. oldalon).
Emlékeztető: Vevőkártyák piaci területhez 
adásához nem kell sem kereskedő sem áru. 
Viszont csak a vevő kiszolgálásával (a piaci 
területen levő fehér zászlójának aktiválása) 
kapod meg a győzelmi pontokat.



Lehetséges győzelmi
pontok a világos-
keretes oldalon Egyéb költség-

ként fizess 2 érmét
És 1 lovat VAGY
1 kocsit

Egyéb költség-
ként fizess 1
kocsit VAGY
2 érmét

Győzelmi
pontok a
világoskeretes
oldalon

A templom fajtája
(itt: kereskedőtemplom)

Az utazáskártyák a játék végén érnek győzelmi pontokat. A kártyák 5 pakliban vannak (mindegyik a bal 
alsó sarkában egy betűvel van jelölve A-tól E-ig). Az egy pakliban levő kártyák sötétkeretes oldala egyfor-
ma. A világoskeretes oldal viszont különbözik a győzelmi pontokban és az egyéb költségekben. Ezért ha 
aktiválod egy utazáskártya fekete zászlaját sosem tudod melyik kártyát kapod.
Amikor utazáskártyával bővíted a faludat azt mindig betűsorrendben kell tenned, kezdve az ”A”-val majd 
folytatva a ”B”-vel, ”C”-vel és így tovább. Mindegyik fajta kártyából csak 1 lehet a faludban. Amint az ”E” 
kártya is megvan nem utazhatsz többet. A ”D” pakliban viszont van egy kártya amin kápolna ikon van (8 
győzelmi pontot ér), ha ezt a kártyát hozzáadtad a faludhoz az utazásod szintén végetér (azaz nem lehet 
már ”E” jelű kártyád).
Utazáshoz vedd el a megfelelő betűjelölésű pakli legfelső lapját és aktiváld a fekete zászlaját 
mint egyébként. Ezután fordítsd meg és tedd a falud utazási területére. Az utazáskártyákon 
nincs fehér zászló a világoskeretes oldalon, így nem is aktiválhatók. Ehelyett néhány kártya 
jobb felső sarkában egy szürke zászló van érmével, sörrel vagy idővel. Ez a zászló akkor jut szerephez ha 
folytatod az utazást (a következő betűjelű kártya aktiválásával). Ekkor a szürke zászló költségét hozzá kell 
adni a következő fekete zászló szokásos költségeihez.
Példa:  Az utazás folytatásához Miki ”C” kártyát szeretne. Ehhez a 7-es zászlóéték vala-

mint 2 idő és vagy 1 kocsi vagy 2 
érme mellet még 1 sör is kell (mert 
a ”B” kártya szürke zászlaján 1 sör 
van).

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van utazód
● A kártyákat abc sorrendben kell a faludhoz adni és 

mindegyik fajtából csak 1 lehet
● Ha az előző kártyán szürke zászló van annak értékét is ki 

kell fizetned
● A ”D” kártya a kápolnával az utolsó, ”E” már nem lehet

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Fordítsd meg a kártyát és 
tedd az utazási területre.

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van apátod
● Nincs templomod

ZÁSZLÓ-
AKCIÓ:
Fordítsd meg a 
kártyát és tedd a 
vallási területre.

4 templomkártya van, mindegyik más előnyt ad:
● Gyógyító templom (véd a patkányinváziótól)
● Kolostortemplom (már van egy szerzetese)
● Kereskedőtemplom (több vevőt hoz)
● Utazótemplom (előny az utazásnál)
Válaszd ki bármelyik templomkár-
tyát, aktiváld a fekete zászlót mint 
egyébként és add a vallási területed-
hez. Mindenkinek 1 kártyája lehet.

A templomkártyák világoskeretes oldalán nincs fehér zászló, helyette mindegyik egy állandó előnyt biztosít.
Fontos: Csak akkor használhatod az előnyt ha van apátod.

Gyógyító templom:
A játék során kétszer a falud elkerülheti a 
patkányinváziót (míg a többi játékos nem).
Patkányinvázió esetén tehetsz a kártya egyik 
helyére egy fekete jelölőt a készletből. Ha így 
teszel ezzel elkerülöd a kalandpontveszteséget.

Amikor mindkét hely foglalt a kártya már nem véd többé 
(a jelölők egyszerűen csak mutatják a használatot).

Kereskedőtemplom:
Amikor aktiválod az intéző irodáján a fekete zászlót hogy 
vevőket csábíts a faludba először fordítsd fel a pakli felső 
kártyáját és add a vevőkhöz (így 7 kártya lesz a készletben).

Ezután 1 kártyát tegyél a piaci területre (ingyen) mielőtt kiválasztanád a 
kívánt vevőkártyákat amelyekért a szokásos árat kifizeted (azaz akár 5 
vevőkártyát is vehetsz, egyet ingyen négyet a szokásos módon). Végül 
töltsd fel a vevőkártyák készletét 6 darabra.

Utazótemplom:
Miután aktiváltad az utazáskártyát és 
megfordítottad, visszateheted a pakli 
aljára és elveheted a következőt, amit

viszont már meg kell tartanod. Ezután keverd 
meg a paklit amiből a kártyákat húztad. (Ezt az 
előnyt paklinként egyszer használhatod.)

Kolostortemplom:
Ennek a templomnak 
már van egy szerzetese 
(ablaka) ami beleszámít 

a játék végén az ablakok számába 
(lásd a szerzeteskártyák részt a 
következő oldalon). 



Győzelmi
pontok

Győzelmi pontok
a világoskeretes
oldalon

Egyéb költségként
fizess összesen
3 dolgot
(érmék és/vagy
áruk bármilyen
összetételben)

Egyéb költségként
fizess:
2 lovat VAGY
2 érmét VAGY
1 lovat és 1 érmét

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van apátod
● Van templomod
● Nincs még 6 templomablak 

ZÁSZLÓ-
AKCIÓ:
Tedd a jelzett 
kalandpontot 
(2 vagy 3) a ka-
landfádra. 
Ezután for-
dítsd meg a 
kártyát és add 
a templomhoz.

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Azonnal aktiváld egyszer 
a fekete ”?” zászlódat 
(vagyis fizess 1 időt és 
mozgasd a főnököt 1 
hellyel odébb – lásd 
7.oldal). Ezután fordítsd 
meg a kártyát és add a 
templomodhoz.

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Azonnal aktiváld egyszer az 
iskola zászlaját (ugyanúgy 
mint egyébként – lásd 
6.oldal). Más fehér zászlókat 
nem aktiválhatsz. Ezután 
fordítsd meg a kártyát és add 
a templomodhoz.

Ez azt jelenti,
hogy egymás
után kétszer
aktiváld az
iskola zászlaját.

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Azonnal aktiváld egyszer az 
intéző fekete zászlaját (ugyan-
úgy mint egyébként – lásd 
5.oldal). A normál akcióval 
ellentétben viszont csak 1 vagy 
2 vevőkártyát vehetsz el. Ezután 
fordítsd meg a kártyát és add a 
templomodhoz.

Fontos: Ha kereskedőtemplo-
mod van akkor használhatod az 
előnyét (1 kártyával bővített 
készlet és 1 kártya ingyen).

Az szerzeteskártyákat a templomodhoz kell adni és 
mindegyik biztosít azonnal egy egyszeri zászlóak-
ciót. Attól függően hányat sikerült összegyűjteni, a 
játék végén győzelmi pontokat érnek. Összesen nem 
lehet több mint 6 szerzetesed.
A szerzeteskártyák három pakliban vannak a közös 
készletben. Válaszd bármelyik pakli legfelső kártyáját 
és aktiváld a zászlaját mint rendesen.
A szerzeteskártyák világoskeretes oldalán nincs fehér 
zászló, a temlomhajó hátulja van rajtuk valamint egy 
ablak egy szerzetes árnyékával. Miután a templomod-
hoz adtad őket nincs más szerepük, mutatják hány 
van belőlük. Tedd őket egymásra a templom bal olda-
lára, csak az abla-
kok látszódjanak.

A játék végén a templomablakok számától függően 
győzelmi pontokat kapsz
(a falutábla bal felső sarká-
ban látható táblázat szerint).

Fontos: Ha szerzetestemplomod van akkor csak 5 
szerzeteskáryát adhatsz hozzá (mert már 1 templom-
ablakkal kezdesz).

További zászlóaktiválási 
követelmények:
● Van tanácstagod
● Nincs találkahelykártyád

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van tanácstagod
● Amikor több fehér zászlót aktiválsz (”2/12” zászlóérték) 

a körödben akkor a találkahely legyen a legutolsó

4 egyforma találkahelykártya van, minden játékosnak csak egy 
lehet.A találkahelykártyák megkönnyítik a fehér zászlók aktiválását 
mert egy ”2/12” értékű lapka tartozik hozzájuk amit bármelyik 
fehér zászlóhoz hozzádhatsz.

ZÁSZLÓAKCIÓ:
1)Vegyél el egy ”2/12” 

lapkát és tedd bárme-
lyik fehér zászlód 
mellé.

2)Tegyél 1 kalandpontot a 
kalandfádra.

3)Fordítsd meg a kártyát és tedd a 
tanácsi területedre.

4)Tegyél 1 fekete jelölőt a kártya 
egyik nyocszögű helyére a 
világoskeretes oldalon.

ZÁSZLÓAKCIÓ:
1)Tedd át a ”2/12” lapkát 

bármelyik fehér zászlód 
mellé ha akarod.

2)Tegyél 1 kalandpontot a 
kalandfádra.

3)Tegyél 1 fekete jelölőt a 
kártya egyik nyocszögű 
helyére a világoskeretes 
oldalon.Amikor kiválasztod a 

2 kockádat a zászlóér-
tékedhez, visszatehetsz jelölőket a kártyáról a készletbe. Ha 
1 jelölőt teszel vissza akkor az egyik kockádat átfordíthatod 
tetszőleges értékre (1-6), 2 jelölőért pedig mindkettőt.

Ha a ”2/12” lapka valame-
lyik fehér zászlód mellett

van akkor azt 2 vagy 12 zászlóérték-
kel is aktiválhatod. Az egyéb költ-
ségek nem változnak.
Példa: Ezt a zászlót
2, 3 vagy 12 aktiválja és 
fizetned kell még 1 időt.

● Mindenjátékosnak csak egy 
”2/12” lapkája lehet.

● A ”2/12” lapkának egy ”2/12” 
zászló mellett nincs hatása.

● Ha egy vevőt kiszolgálsz amelyik-
re ”2/12” volt téve akkor tedd 
vissza a lapkát a találkahelykár-
tyára. Minden más esetben a 
lapka marad a helyén amíg a 
zászlóakcióval el nem mozdítod.



Győzelmi
pontok

tanács

tanács

tanács

Pénzügyi

Területi

Népesedési

Céhtanács

4 tanácsteremkártya van, mindegyik egyedi funkcióval.
● Pénzügyi tanács (érméket ad)
● Területi tanács (a játék végén győzelmi pontokat ad bizonyos kártyákért)
● Népesedési tanács (a játék végén győzelmi pontokat ad az élő falusiakért)
● Céhtanács (tetszőleges árukat ad)

Amikor tanácsteremkártyát szeretnél a faludhoz adni válassz egyet a 
közös készletből és aktiváld a fekete zászlaját a szokásos módon.
Mindenkinek csak egy tanácsteremkártyája lehet.
Egy tanácsteremkártyád és egy találkahelykártyád lehet a faludban, nem 
számít milyen sorrendben jutsz hozzájuk.

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van tanácstagod
● Nincs még tanácsteremkártyád

További zászlóaktiválási követelmények:
● Van tanácstagod

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Kapsz 2 érmét (te-
gyél 2 fekete jelölőt 
a készletből a pén-
zespajtádra).
Ezután fordítsd meg 
a kártyát és tedd a 
tanácsi területedre.

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Kapsz 2 érmét (te-
gyél 2 fekete jelölőt 
a készletből a pén-
zespajtádra).

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Fordítsd meg a 
kártyát és tedd a 
tanácsi területed-
re.
Ezután tegyél 1 fe-
kete jelölőt ennek 
a kártyának az 
egyik nyolcszögű 
helyére.

Pénzügyi tanács:

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Tegyél 1 fekete 
jelölőt ennek a 
kártyának az egyik 
nyolcszögű 
helyére.

ZÁSZLÓAKCIÓ:
Tegyél 1 fekete 
jelölőt ennek a 
kártyának az egyik 
nyolcszögű 
helyére.

ZÁSZLÓ-
AKCIÓ:
Tegyél 1 fe-
kete jelölőt 
ennek a 
kártyának 
az egyik 
nyolcszögű 
helyére.

Céhtanács:

Területi tanács:

Népesedési tanács:

Minden fekete jelölő amit ennek a kártyának az egyik 
nyolcszögű helyére tettél ottmarad a játék végéig.
A játék végén minden kártyáért 1 plusz győzelmi pontot 
kapsz amelyiknek megfelelő helyen jelölő van.

● Utazás
● Kézműves
● Kiszolgált vevő (a ki 

nem szolgált vevők 
nem számítanak)

● Templom és szerzetes
● Szántóföld

A fekete jelölők ezen a kártyán tetszőleges 
árut jelentenek. Amikor további költség-
ként valamilyen árut kell fizetni (pl. ló), 
erről a kártyáról is visszataheted a jelölőt. 
A szántóföldekre is teheted innen a jelölőt 
mint eke.

Minden fekete jelölő amit ennek a kártyának az egyik 
nyolcszögű helyére tettél ottmarad a játék végéig.
A játék végén minden élő falusiért 4 győzelmi pontot kapsz 
amelyiknek megfelelő helyen jelölő van ezen a kártyán.

● Ahogy a falud 
kártyái szaporod-
nak egyre több és 
több helyre lesz 
szükséged. 
Különösen a 
falutábla jobb-
oldalán segíthet 
ha a kártyákat 
átlapolva rakod 
sorokba.

● Fontos: Ha egy kártya területe nem aktív (mert az adott foglalkozású falusi nincs ott) akkor a zászlaja nem akti-
válható. Ugyanakkor minden már meglevő fekete jelölő felhasználható. Például az előállított áruk akkor is hasz-
nálhatók ha a kézműves nincs ott. A játék végén ugyanígy megkapod bármelyik kártyáért a győzelmi pontokat 
függetlenül attól, hogy az adott terület aktív vagy nem.

● Ha aktiválsz egy fehér zászlót ami egy jelölőt adna de nincs már üres hely a kártyán a jelölőt nem kapod meg.
● Ha aktiválsz egy zászlót akkor lemondhatsz a zászlóakció végrehajtásáról részben vagy egészen.
● A faludhoz adott kártyák (és a győzelmi pontjaik) már biztonságban vannak. Semmilyen módon nem távolít-

hatók el, te sem veheted el őket. Egyedül a vevőkártyákat kell mozgatni a faluban (a piaci területről a kiszolgált 
vevők paklijába), hogy megkapd a győzelmi pontokat.

● A játékban minden kártya véges darabszámban áll rendelkezésre. Amikor valamelyik kifogyott a közös 
készletből akkor nem vehetsz többet.

● A kalandpontok, fekete jelölők és az idénymunkások száma nem korlátozott, ha elfogynak helyettesítsd őket.
● A kalandpontjaidat nem tikolhatod a többi játékos elől.



‡ A játék vége ‡
A játékosok számától függően a játék azzal a körrel végző-
dik amelyikben az elhalálozott falusiak száma elér egy 
meghatározott számot:

Két játékos esetén amelyik kör végén már legalább 9 sírhely foglalt 
(krónika+névtelen sírok) fekete jelölőkkel, a játék végetér.

Három játékos esetén amelyik kör végén már legalább 14 sírhely foglalt fekete 
jelölőkkel, a játék végetér.

Négy játékos esetén amelyik kör végén már legalább 18 sírhely foglalt fekete 
jelölőkkel, a játék végetér.

Amikor vége a játéknak számoljátok össze minden játékos összes győzelmi pontját. 
Használjátok a mellékelt jegyzettömböt a számolás megkönnyítésére.
A játékosok a falujuk következő kategóriái után kapnak győzelmi pontokat:

Vallási terület:
A templom győzelmi pontjai + a templom-
ablakok után járó pontok (a falutáblák bal 
felső sarkában látható táblázat szerint)

Tanácsi terület:
A találkahelykártya + a tanácsteremkártya győzelmi pontjai

Aratási terület:
1 győzelmi pont minden szántóföldkártya után

Utazási terület:
Minden utazáskártya győzelmi pontjai

Kiszolgált vevők:
Minden vevőkártya győzelmi pontjai a kiszolgált vevők paklijában
(a ki nem szolgált vevők után nem jár győzelmi pont)

A biztonságban levő kalandpontok a főépületen

Idénymunkások:
Minden idénymunkáslapka után mínusz 5 győzelmi pont

Utazási terület:
Minden utazáskártya győzelmi pontjai

Kezdőjátékoslapka:
1 győzelmi pont a jétékosnak akinél a lapka van
(a lapkán levő kalandpontok nem számítanak)

A kalandfán levő kalandpontok, az érmék és az áruk nem érnek győzelmi 
pontot (de pontegyenlőség esetén dönthetnek).

A legtöbb győzelmi pontot szerző játékos győz.
Döntetlen esetén az érintett játékosok adják össze:
● a megmaradt érméket
● a megmaradt árukat (beleértve céhtanácson levőket de egyéb fekete 

jelölőket nem)
● a kalandfán maradt kalandpontokat
Akinek nagyobb az eredménye az nyert, ha így is döntetlen akkor a játékosok 
osztoznak a győzelemben.

Szerzők:
Illusztrációk és grafika:

STÁBLISTA

Fejlesztés, játékszabály és játékszabály formátum:
Játékszabály ellenőrzés:

Magyar fordítás és szerkesztés: iszole

Jogok:

Terjesztés:

Példa: A játék végén Miki faluja így néz ki:

Mikinek kolostortemploma:        és összesen 4 templomablaka van:

 A területi tanácsára 3 fekete jelölőt tett. Minden megjelölt kategória 
(utazási terület, kiszolgált vevők és vallási terület) kártyái után 1 győ-
zelmi pontot kap:

 Van egy találkahelye is:

1 szántóföldje van:

2 utazáskártyája van:

5 vevőt szolgált ki:

7 kalandpontja van a főépületén:

Nincs idénymunkáslapkája.

Nála van a kezdőjátékosjelző:

A győzelmi pontok összesen
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