
1 1Amtstube

1 Siegpunkt

am Rundenanfang
Besitzer darf 1 oder 

2 Handkarten abwerfen
und 1 oder 2 neue ziehen

1 1Wachstube

1 Siegpunkt

am Rundenanfang
Spieler ohne Wachstube
müssen ihre Handkarten 

auf 6 reduzieren

2 2Schenke

1 Siegpunkt

Baumeisterphase
Besitzer erhält 1 Karte 

vom Stapel, wenn er nach
dem Bauen die wenigsten 

Gebäude besitzt

3 3Park

2 Siegpunkte

Baumeisterphase
Wird der Park überbaut, 
senkt er die Baukosten des

neuen Gebäudes um bis zu 6

3 3Zollamt

2 Siegpunkte

Ratsherren-/ Händlerphase
Ratsherrenphase: 1 Ware
vom Stapel aufs Zollamt;

Händlerphase: Ware bringt
beim Verkauf 2 Karten ein

4 4Bank

2 Siegpunkte

am Rundenanfang
Besitzer darf einmal im Spiel
beliebig viele Handkarten

unter seine Bank legen
(je 1 SP am Spielende)

4 4Hafen

2 Siegpunkte

Händlerphase
Besitzer legt eine seiner gerade

verkauften Waren unter
seinen Hafen

(je 1 SP am Spielende)

5 5Goldschmiede

3 Siegpunkt

Goldsucherphase
Besitzer erhält eine Karte 
vom Stapel auf die Hand,

wenn dieses Gebäude 
noch nicht gebaut wurde

Alkotóelemek: 31 új kártya (26 lila épület és 5 termelőépület), 1 Katedrális kártya.

Előkészület: A 31 új kártyát keverjétek össze az alapjáték lapjaival. A katedrális lapkát tegyétek az asztal közepére. Az
alapjáték minden szabálya érvényben marad. A kiegészítő lapjainak leírása:

Hivatal, Amtsstube (3 db)
Minden kör elején a hivatal tulajdonosa eldobhat 1 vagy 2 kártyát, és ugyanennyi új lapot húzhat helyette. 
Megjegyzés: 
A kör kezdetén az épületek aktiválási sorrendje a következő: 1. Hivatal, 2 Kápolna/Bank, 3, Őrház/Torony.

Őrház Wachstube (3 db)
Minden kör elején, amikor a kormányzó ellenőrzi a játékosok kézlimitjét, akinek nincs városkapuja, annak csak
legfeljebb 6 kártya lehet a kezében. Akinek van városkapuja, annak legfeljebb 7 lap lehet a kezében; akinek van
tornya, az legfeljebb 12 lapot tarthat a kezében, még akkor is, ha nincs városkapuja.

Kocsma Schenke (3 db)
Ha az építész-fázis végén a kocsma tulajdonosának van a legkevesebb épülete megépítve, beleszámítva a lila és a
termelő-épületeket is, akkor húzhat egy kártyát. Ez azt jelenti, nincs senkinek kevesebb épülete, és van legalább
egy játékos, akinek több épülete van, mint neki.

Park (3 db)
Ha a daru tulajdonosa felülépíti a parkot, akkor a park 6 kedvezményt ad, bár a park ára csak 3. Példa: A park
tulajdonosa felülépíti egy palotával, és nem fizet semmit, ha a katedrálissal építi felül (aminek 7 az ára), akkor csak 1
kártyát fizet.

Vámhivatal Zollamt (3 db)
A tanácsos-fázis elején a vámhivatal tulajdonosa húzhat egy lapot a húzópakliból, és anélkül, hogy megnézné azt,
ráteszi a vámhivatalra, mint a termelő-épületekre. Később a kereskedő-fázisban eladhatja ezt az árut 2 lapért,
függetlenül az aktuális áruértékektől. 
Megjegyzések: 1) az általános árueladási szabályok ugyanúgy vonatkoznak erre az árura is, azaz csak egy áru lehet egy
időben a Vámon, és felhasználható a feketepiaccal, az elárusítóhellyel és a vásárcsarnokkal. 2) Ha csak a vámhivatalról
ad el valaki árut, akkor is meg kell fordítani a kereskedőház-lapkát.

Bank (3 db)
A teljes játék alatt egyetlen egyszer a bank tulajdonosa a kör elején annyi lapot tehet a kezéből a bank alá. amennyit 
szeretne (mint a kápolnánál). A játék végén minden egyes alá tett kártya 1 GyP-t ér. Ezt megteheti a játékos azelőtt 
is, mielőtt a kormányzó ellenőrzi a kézlimitet.
Megjegyzések 1) A bankra tett kártyák szövege és GyP értéke nem számít. 2) A játékosnak nem kell elárulnia a többieknek, 
hogy mennyi és milyen lapokat tett a bank alá. 3) Ha a bankot felülépítik a daruval, a kártyák alatta maradnak, és 
ugyanúgy pontot érnek a játék végén.
Kikötő Hafen (3 db)
Amikor a kikötő tulajdonosa árut ad el a kereskedő-fázisban, miután megkapta a bevételét, az eladott kártyákból 
egyet a kikötő alá tehet, anélkül, hogy megnézné ezt a lapot. A játék végén minden egyes lap, ami a kikötő alatt van 
1 GyP-t fog érni. Minden a banknál tett megjegyzés érvényes a kikötőre is.

Aranyműves Goldschmiede (3 db)
Az aranyásó-fázisban az aranyműves tulajdonosa húz egy kártyát, és megmutatja a többieknek. Ha ez egy épület 
(lila vagy termelő), amit még senki nem épített meg (beleértve a játékost is), akkor a kezébe veheti a húzott lapot, 
egyébként dobnia kell.

I.kiegészítő: „Az új épületek“



6 6 Residenz

? Siegpunkt

am Spielende
Besitzer erhält 4/3/2/1 zusätz-

liche Siegpunkte für je drei
verschiedene Gebäude mit 

denselben Baukosten

7 7 Kathedrale

? Siegpunkt

am Spielende
Besitzer erhält 4/3/2/1/0 zusätz-

liche Siegpunkte für jedes
gegnerische 6-er-Gebäude 

Erdbeben

Jeder Spieler muss ein
beliebiges seiner Gebäude 

abreißen 
(auf den Ablagestapel)

Schuldenerlass

Jeder Spieler erhält
drei Karten vom Stapel

Steuern

Alle anderen Spieler
müssen eine Handkarte 

abwerfen

Generalamnestie

Jeder Spieler darf beliebig
viele seiner Handkarten 

austauschen

Gouverneursbesuch

Eine bereits benutzte Rolle
darf noch einmal benutzt

werden

Wiederaufbau

Jeder Spieler darf kostenlos
ein Gebäude mit Baukosten

von bis zu 4 bauen
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Kastély Residenz (2x)
A játék végén a kastély tulajdonosa győzelmi pontot kap minden 3 különböző épületből álló, azonos árú épület
csoportért, amit megépített. Az első csoport 4 GyP-t ér, a második csoport 3 GyP-t, stb. …
Példa: A játék végén a játékosnak 11 megépített épülete van: Indigó-feldolgozó (1), Indigó-feldolgozó (1), Cukormalom
(2), feketepiac (2), kút (2), dohányszárító (3), dohányszárító (3), palota (6), céhház (6), kastély (6). Így 4+3= 7 GyP-t
kap, mert 2 darab 3 különböző épülete tartalmazó csoportja van, a 2-es és a 6-os értékűek. A 3-as értékűek nem adnak
plusz pontot, mert a dohányszárító 2x szerepel a 3 lapban.

Katedrális Kathedrale (1 db)
A játék kezdetén a Katedrális lapot az asztal közepére kell tenni. Az építész-fázis alatt, aki meg szeretné építeni, az
megteheti a költségek megfizetésével. Ez is az ebben a fázisban egy megépíthető épületnek számít. A játék végén a
Katedrális minden a többi játékos által megépített 6-os értékű épületért ad pontot. Az első megépített 6-os árú épü-
letért 4 GyP-t ad, a másodikért 3-at, stb.
Példa: A játék végén a Katedrálist megépítő játékos ellenfelei összesen megépítettek: 2 városházát, 2 céhházat, 1 kastélyt és
1 palotát, a katedrális tulajdonosa 4+3+2+1+0+0= 10 GyP-t kap.

Játékelemek: 6 különböző eseménykártya.

Előkészület: a 6 eseménykártyát a többi lap közé kell keverni. 

Játékmenet: Amikor egy eseménykártya felfedésre kerül a játék során akár a kártya kiosztáskor, akár a tanácsos-fázisban, a
kereskedő-fázisban, akár egy épület tulajdonságainak használatakor, vagy egy esemény hatására, akkor ezt a lapot a az asztal
közepén lévő karakterkártyák mellé kell tenni, és húzni kell helyette egy másik lapot.

Pontosítás: egy esemény kártya lehet a húzópakliban, a dobópakliban, képpel lefele, mint árukártya, a kikötő vagy a bank
alatt vagy képpel felfelé középen az asztalon, de sosem lehet egy játékos kezében sem.

Egy karakterlap választása helyett a körében a játékos választhatja azt is, hogy végrehajt egy képpel felfelé fordított eseményt,
már akár abban a körben, amikor az eseménykártya előkerült. Miután az eseménykártya végrehajtásra került, a dobópaklira
kell tenni, így a játék során később újra feltűnhet.

Figyelem! Az épületek, mint például a könyvtár, nincsenek hatással az eseménykártya eredményére.

Az események:

II. kiegészítő: Az események

Földrengés (Erdbeben): Minden játékosnak –
beleértve az eseményt aktiváló játékost is- el kell
dobnia egy épületét a játékterületéről, mindenki
maga választhatja meg, hogy mit dob el. Ha voltak
kártyák az adott épületen, vagy alatta, akkor azok
is dobásra kerülnek.

Adóság elengedés (Schuldenerlass): Az eseményt
aktiváló játékossal kezdve, majd az óramutató járása
szerint haladva, minden játékos húz 3 lapot.

Adózás (Steuern): Az összes többi játékosnak (az
eseményt aktiválónak nem) el kell dobnia egy
kártyát a kezéből, ha van a kezében lap. Mindenki
maga választhatja meg, hogy mit dob el.

Általános amnesztia (Generalamnestie): Az
eseményt aktiváló játékossal kezdve, majd az
óramutató járása szerint haladva, minden játékos
eldobhat annyi lapot a kezéből, amennyit akar,
és ugyanannyit húz helyette.

Kormányzó látogatása (Gouverneursbesuch): Az
eseményt aktiváló játékos azonnal választhat egy a
kör során már felhasznált szerepet. Ezt a szerepet
ugyanúgy végrehajtja, mint rendesen. Így lehetséges
kétszer is építeni egy fordulóban. Ha egy játékos ezen
esemény végrehajtásával építi meg a 12. épületét, a
játéknak akkor vége az esemény végrehajtása után.  

Újjáépítés (Wiederaufbau): Az eseményt aktiváló
játékossal kezdve, majd az óramutató járása szerint
haladva, minden játékos megépíthet egy legfeljebb
4 kártyába kerülő épületet a kezéből, anélkül, hogy
kifizetné annak árát. Minden játékos maga döntheti
el, hogy melyik épületet építi meg.
Megjegyzések: 1) Ennek az eseménynek a kedvezményét
nem lehet összevonni más épületek tulajdonságaival,
mint például a kocsmáéval.
2) minden építési szabály továbbra is érvényben van.
3) Ha egy játékos a 12. épületét építi meg ezzel az 
eseménnyel, akkor a játék véget ér az esemény végén.

A két kiegészítő együtt és külön is játszható.
Magyar fordítás: Dunda


