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Új kézműves érkezett a faluba: végre ihattok sört. Nemsokára egy fogadó nyílik, ahol befolyásos emberekkel találkozhattok.
Ha eltöltötök egy kis időt velük és felajánlotok nekik egy két korsó sört, egy-egy szivességgel fognak nektek tartozni.
Szóval gondoskodjatok róla, hogy koccanjanak azok a poharak, igyatok egyet azokkal, akik segíthetik a győzelemhez 
vezető utatok. Ezen felül a kiegészítő tartalmaz minden szükséges játékelemet egy ötödik játékos számára.

1

Inka and Markus Brand

Használjátok a 
szegélyeket az új 
krónika lapkához 
és az új névtelen 
sírok lapkához, 
amikor azokat a 
tábla alá helyezitek. 

•	 Ragasszátok fel a matricákat a szürke családtagokra. Adjátok hozzá ezeket a játékhoz a szürke 
jelölőkkel és a gazdasággal együtt. 

•	 Vegyétek továbbá a játékba a gabonás zsákokat, érméket és a befolyás kockákat.

Ha csak az alap játékot szeretnétek játszani 5 játékossal (a Village Inn kiegészítő nélkül), akkor olvassátok el a 
szabálykönyv hatodik oldalán lévő “Village alapjáték 5 játékossal” fejezetet és hagyjatok ki minden mást.

EEElllööökkkéééssszzzüüüllleeettteeekkk

ÖÖÖsssssszzzeeettteeevvvööökkk
11 családtag jelző    1 gazdaság  8 jelölő              1 ív matrica             6 érme
 (szürke)     (szürke)

5 gabonás zsák  12 áru lapka (sör) 20 befolyás kocka     
           (5 barna, 5 rózsaszín, 5 narancssárga, 5 zöld)   
            

4 vevő lapka 3 előkészület kártya     30 falusi kártya
   (1 az 5 játékos,
    2 két oldalas a 2, 3, 4, 5 játékos
    felálláshoz, a kiegészítő használata esetén)

1 sörfőzde lapka  1 fogadó lapka   1 új krónika lapka          1 névtelen sírok lapka

Az első 
kiegészítő 

2-5 játékos részére
12 éves kor felett



‡  Sörfőzzzde  ‡

A sörfőzde egy termelő épület. Ahhoz, hogy hozzéférhess, aktiválnod kell a termelés akciót, 
tehát el kell venned egy kockát a sárga akciómezőről (vagy egy kút akció kijátszásával).

A sörfőzdében a “sör” terméket készítheted. Viszont 1 akcióval mindig 2 sör lapkát
vehetsz fel (én nem csak egyet). Ezt leszámítva a működése nagyon hasonló a gyárakéhoz.
Sört szerezhetsz a következő módokon:
a.) fizetsz 3 időegységet (miután kiképeztél egy családtagot a sörfőzdében 3 időegységért)
VAGY
b.) befizetsz 3 zsák gabonát a készletbe
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A Village Inn kiegészítővel való játék előkészületeihez kövessétek az alap játék szabályának 3. oldalán 
található leírás 1-13. lépéseit. Ha egy játékelem változtatást igényel, akkor az avval megegyező sorszám és 
a szükséges változtatások alább olvashatóak.

1. Miután elhelyeztétek a játéktáblát az asztal közepén, a következő lépéseket kell még megtennetek:

•	 Fedjétek le a táblán a falu krónikáját a fogadóval.

•	 Fedjétek le a táblán a névtelen 
sírokat a sörfőzdével.

•	 Helyezzétek az új krónikát a 
játéktábla alá, középre.

•	 Helyezzétek az új névtelen sírokat a 
játéktábla alá, az új krónika bal oldalára.

•	 Keverjétek meg a 30 falusi kártyát és képezzetek 
belőlük 3 db 10 lapos paklit. Helyezzétek ezt a 
3 paklit a fogadó alá, képpel felfelé. 

6. Adjátok a 4 új vevőt a vevő lapkákhoz. Ezután készítsétek elő a piacot a szokásos módon. 
(5 játékos esetén a piac előkészítése megegyezik a 4 játékos esetén megszokottal.)

7. Ha ötnél kevesebb játékos játszik, használjátok a ki nem válaszott színű családtagokat arra, hogy 
csökkentsétek az új krónikán és az új jelöletlen sírokon található szabad helyeket.
•	4 jjjátékos esetén:

tegyetek egy-egy használaton kívüli családtagot minden “5”-el jelölt sírra” 
•	3 jjjátékos esetén:

tegyetek egy-egy használaton kívüli családtagot minden “5”-el és “4”-el jelölt sírra” 
•	2 jjjátékos esetén:

tegyetek egy-egy használaton kívüli családtagot minden “5”-el, “4”-el és “3”-al jelölt sírra” 

9. Miután létrehoztátok az árukészletet, adjátok hozzá a 12 sör lapkát. 
Ezután adjatok minden játékosnak 1-1 sör lapkát, amit a gazdaságuk mellé helyeznek.

12. Válasszátok ki a kétldalas előkészületek kártyák közül (sörös korsóval jelölt) azt, 
amelynek jelölése megegyezik az aktuális játékosszámmal.

AAA   jjjááátttééékkk   mmmeeennneeettteee
A játék a szokásos módon történik, bár 2 új épület található a faluban: a sörfőzde és a fogadó.



Minden falusi kártya egy egyedi képességgel rendelkezik, melyet a játék alatt egyszer használhattok.

•	 Néhány kártyát meg kell tartani egészen a játék végéig, melyek a végső pontozás alatt 
bónusz pontokat adhatnak. Ezen kártyák jobb alsó sarkában egy leégett gyertyát találhattok.

•	 Minden más kártya egy égő gyertyával van jelölve. Egy kör alatt tetszőleges mennyiségű 
lapot játszhatsz ki ezekből. Mindemellett néhány kártya csak bizonyos akciók kijátszásakor, 
vagy valamilyen feltétel teljesülésekor használható. Miután kijátszottál egy lapot, az végleg 
kikerül a játékból.

‡  Fogadó  ‡

A fogadó egy teljesen új akció. Ahhoz, hogy használhasd, el 
kell venned egy kockát, annak türkíz színű akciómezőjéről 
(vagy egy kút akció kiválasztásával).

Evvel az akcióval 1 falusi kártyát vehetsz magadhoz.

Az akció kijátszása egy családtag jelenlétét igényli a 
fogadóban. Ha nincs még családtagod az akción, akkor fizess 
1 időegységet és helyezd fel egy családtagodat a fogadóba.

Függetlenül attól, hogy a megelőző körben vagy most helyezted fel a családtagodat, igényelhetsz egy 
falusi kártyát. Ehhez a következő 3 lépést kell sorrendben végrehajtanod:
1. Fizess 1 időegységet.
2. Válassz egy kártyát a 3 pakli egyikének tetejéről és helyezd azt le képpel felfelé ugyanazon pakli 

aljára.
3. Válassz egy falusi kártyát a 3 pakli egyikének tetejéről, majd fizesd be a rajta található árat. Az ár 

minden kártyán, annak jobb felső sarkában található (lehet 1 érme, 1 sör vagy 2 sör). Ezután vedd 
magadhoz a kártyát.
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Megjjjegyzzzés: Tilos végignézni a falusi paklikat. Kizárólag minden paklinak csak a legfelső lapja lehet 
látható.

Fontos: Ha egy családtagod meghal a fogadóban, egy névtelen sírba kell őt lehelyezned. Felelőtlen, 
iszákos embereket nem örökít meg a krónika!

Fontos: A kártyák hatása kizárólag annak tulajdonosára hathat, más játékosokra sosem.
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AAA   fffaaallluuusssiii   kkkááárrrtttyyyááákkk

Példa: Falusi kártya igénylése

Philipp elvesz egy barna kockát a türkíz akciómezőről, hogy betérjen
a fogadóba. Mivel nincs családtagja a fogadóban, felhelyez egyet a 
gazdaságából az épületre, majd befizet 1 időegységet ezért.
Ezután:

1. fizet még 1 
időegységet,

2. lemozgatja a Kovács (Blacksmith) 
kártyát, a pakli aljára,

3. magához veszi az Orvos kártyát, 
amiért befizet 2 sört a készletbe. 



Tartsátok meg a következő kártyákat a játék végéig. Számoljátok el őket a végső pontozásnál.
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Művész (Artist)
A krónikában: A családtagjaid 
száma után, a szokásos pontok 
helyett a kártyán szereplő 
táblázat szerint kapsz pontokat.

Gróf (Count)
A térképen: Minden kastély ahol van 
egy jelölőd, 2 további pontot ad. Csak 
3 város számít kastélynak: kettő az 
1 érmés bónusszal, és a jobb felső 
sarokban lévő város. Így maximum 
6 bónuszpontot szerezhetsz evvel a 
kártyával.

Zsebtolvaj (Cutpurse)
Ezt a kártyát a végső pontozás és 
minden más kártya után számoljátok 
el. Ha a pontozósávon te állsz 
leghátrébb (nincs olyan játékos akinek 
kevesebb presztízs-pontja van nálad), 
6 bónuszpontot kapsz. Ha bárki a játék 
végén kevesebb presztízs-ponttal 
rendelkezik mint te, akkor csak 
3 bónuszpontot kapsz.

Céhmester (Guild master)
Bónuszpontokat kaphatsz a játék 
végén megmaradt narancssárga
befolyás kockákért, melyek a 
gazdaságodban maradtak:
1 kocka = 2 pont, 2 kocka = 4 pont, 
3 kocka = 6 pont. Ha háromnál több 
narancssárga kockád maradt, nem 
kapsz semmit. Az érmék itt nem 
használhatók fel jokerként!

Gondnok (Manciple)
A gazdaságodban megmaradt árúk után, 
típusonként kapsz 2-2 bónuszpontot. 
Összesen 12 bónuszpontot szerezhetsz 
evvel a kártyával (mivel 6 féle áru 
létezik).

Polgármester (Mayor)
Bónuszpontokat kaphatsz a játék végén 
megmaradt zöld befolyás kockákért, 
melyek a gazdaságodban maradtak:
1 kocka = 2 pont, 2 kocka = 4 pont, 
3 kocka = 6 pont. Ha háromnál több 
zöld kockád maradt, nem kapsz 
sem-mit. Az érmék itt nem 
használhatók fel jokerként!

Orvos (Medico)
Minden élő családtagod 1 pontot ér a 
játék végén. Tehát minden családtagod 
a gazdaságodban, a fekete zsákban, 
vagy a játéktábla bármely részén 
(természetesen kivétel ez alól a 
krónika és a névtelen sírok). 

Apáca (Nun)
Bónuszpontokat kaphatsz a játék végén 
megmaradt barna befolyás kockákért, 
melyek a gazdaságodban maradtak:
1 kocka = 2 pont, 2 kocka = 4 pont, 
3 kocka = 6 pont. Ha háromnál több 
barna kockád maradt, nem kapsz 
sem-mit. Az érmék itt nem 
használhatók fel jokerként!

Parasztasszony (Peasant woman)
Minden zsák gabona után 1 pontot
kapsz. Maximum 5 bónuszpont 
szerezhető evvel a kártyával.

Tudós (Scholar)
Bónuszpontokat kaphatsz a játék végén 
megmaradt rózsaszín befolyás kockákért, 
melyek a gazdaságodban maradtak:
1 kocka = 2 pont, 2 kocka = 4 pont, 
3 kocka = 6 pont. Ha háromnál több 
rózsaszín kockád maradt, nem kapsz 
semmit. Az érmék itt nem 
használhatók fel jokerként!

Utazó (Traveller)
A térképen: A családtagjaid által 
meglátogatott városok után (a jelölőid 
száma a saját színedben), a szokásos 
pontok helyett a kártyán szereplő 
táblázat szerint kapsz pontokat.
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Gyógynövényes nő (Herb woman)
Azonnal kapsz 2 presztízs pontot a 
presztízs-jelző sávon.
Elmozdíthatod a jelölődet a sajjját
életvonaladon akár az óra járásának 
megfelelően a a híd baloldali mezőjére, 
VAGY akár az óra járásával el-
lentétesen a híd jobb oldali mezőjére 
(késleltetni vagy előre hozni egy 
családtag halálát).

Elveszett fiú (Lost son)
Azonnal kapsz 2 presztízs pontot a 
presztízs-jelző sávon.
Ezen felül végrehajthatsz még 1 család 
akciót (új családtagot tehetsz fel a vagy 
egy “élő” családtagot küldhetsz vissza 
a játéktábláról a gazdaságodra). Ez a 
család akció nem képezi részét a 
körödnek (tehát ne fizess be 3 
egyforma kockát és ne vegyél el a 
család akciómezőröl sem kockát.)

Hírnök (Messenger)
Azonnal tedd egy jelölődet egy olyan 
városra a térképen, ahol még nincs a 
saját színedben. Ezen felül a város 
bónuszát is megkapod. (Ne mozgass  
családtagot a városra.)

Nemesasszony (Noblewoman)
Azonnal kapsz 2 presztízs pontot a 
presztízs-jelző sávon.
Ezen felül válassz 1-et (csakis 1-et) a 
3 falusi pakli közül, amiből kapsz egy 
választott kártyát. Ezután tedd vissza a 
a paklit a helyére (anélkül, hogy 
megváltoztatnád a kártyák sorrendjét) 
és vedd magadhoz a kiválasztott 
kártyát (vagy játszd ki).

Írnok (Scribe)
Azonnal vegyél el 2 tekercset 
a készletből, majd ezeket tedd a 
gazdaságod mellé.

Kocsi készítő (Wagon maker)
Azonnal vegyél el 1 kocsit 
a készletből, majd ezeket tedd a 
gazdaságod mellé.

Bármikor kijátszhatod a következő kártyákat a köröd alatt, piacnapon, vagy mise közben.

Apát (Abbot)
Ahhoz, hogy kijátszhasd ezt a 
lapot, legalább 1 családtagodnak a 
templomban kell tartózkodnia. 
Azonnal mozdítsd el 1 családtagodat 
a templom legbaloldalibb ablakába 
(nem kell gabonát befizetned ezért).

Kovács (Blacksmith)
Azonnal vegyél el 2 ekét a készletből, 
majd ezeket tedd a gazdaságod mellé.

Szarvasmarha tenyésztő
(Cattle breeder)
Azonnal vegyél el 1 lovat VAGY 
1 ökröt készletből, majd ezeket 
tedd a gazdaságod mellé.

Tanácsos (Councilman)
Ahhoz, hogy kijátszhasd ezt a 
kártyát, legalább 1 családtagodnak 
a tanácsházán kell tartózkodnia. 
Azonnal kapsz 2 kiváltságot egy
családtagod tanácsházán elfoglalt 
helyének megfelelően. Ez azt 
jelenti, hogy választhatsz egy 
családtag helyzetével megegyező 
vagy alacsonyabb szintű kiváltságot. 
Választhatsz: 2 különböző 
kiváltságot vagy ugyanazt a
kiváltságot kétszer. Ha a következő 
körre a kezdőjátékos foglalt, nem 
választhatod azt a kiváltságot.
Példa: Peter-nek van egy kék 
családtagja a tanácsháza 3. szintjén. 
Kijátssza a Tanácsos kártyát és
elvesz 1 lovat és 1 sört felhasználva 
2 kiváltságát.

Munkás (Farmhand)
Azonnal kapsz 2 presztízs pontot 
a presztízs-jelző sávon.
Ezen felül tölts fel a gabonakész-
leted a közös készletből. 
Természetesen most sem lehet 
nálad ötnél több zsák gabona.
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Játszátok ki a következő kártyákat konkrét akcióknál vagy speciális esetekben:

Dalnok (Bard)
Használd ezt a kártyát, amikor meghal
egy családtagod. Tedd a családtagot a
krónikába, figyelmen kívül hagyva,
hogy hol halt meg. Ez a családtag
ráadásként kerül a krónikába, nem
foglal el egyetlen helyet sem.

VVVásári kikiáltó (Barker)
Játszd ki a lapot a piacnap kezdetén. A
piacnap folyamán nem csak a a bódék
előtt lévő vevőket szolgálhatod ki,
hanem a várósorban lévőket is. Minden
más szabály továbbra is érvényben.

Zsonglőr (Juggler)
Játszd ki ezt a kártyát közvetlen
azután, hogy befejezted a körödet. 
Azonnal kapsz 2 presztízs pontot a
presztízs-jelző sávon, ezen felül
végrehajthatsz egy plusz akciót
(elveszel kockát egy akciómezőről
vagy befizetsz 3 azonos színű be-
folyás kockát). Ha a normál akciód
alatt a jelölőd keresztül halad a hídon,
egy családtagod meghal mielőtt
vé-grehajthatnád annak akcióját.

Molnár (Miller)
Használd ezt a kártyát amikor a
malomban érmét szerzel. Most az
egyszer 5 érmét kapsz (2 helyett) ,
miután befizettél 2 időegységet és 
2 zsák gabonát a közös készletbe.

Öregember (Old man)
Játszd ki ezt a kártyát amikor rád
került a sor és akciót kell választanod.
Azonnal kapsz 3 presztízs pontot a
presztízs-jelző sávon és végrehajthatsz
egy tetszőleges akciót, anélkül, hogy 
el kellene venned kockát akciómezőről
vagy befizetnél 3 azonos színű
befolyás kockát

Pap (Priest)
Használd ezt a lapot a mise kezdetén. A
mise alatt senki sem vásárolhatja ki a
zsákból egyetlen családtagját sem.
Ehelyett te választod meg, hogy melyik
4 ember (családtag vagy szerzetes)
kerül ki a fekete zsákból.

Ócskás (Scrap dealer)
Játszd ki ezt a kártyát a piacnap végén,
de még azzzelőtt, hogy az üres helyeket
feltöltenétek a várósorról. Elvehetsz
ingyen egy vevő lapkát a baloldali
bódék elől, amit képpel lefordítva
magad elé kell tenned. 
(Nem kombinálható a Vásári kikiáltó
(Barker) kártyával)

Vámszedő (Toll keeper)
Használd ezt a kártyát az utazás akciód
alatt. Mint mindig, most is el kell
lépned a családtagoddal egy
szomszédos városba, viszont nem kell
befizetned az utazás költségét (2 vagy 3
befolyás kocka, 2 időegység, 1 kocsi).

VVVillage alapjjjáték 5 jjjátékossal

Az előkészületek szinte teljesen megegyeznek a 4 játékos esetén megszokotta, a következő kivételekkel:

•	 A játéktáblán fedjétek le a krónikát az új krónikával.
•	 A játéktáblán fedjétek le a jelöletlen sírokat az új jelöletlen

sírokkal.
•	 Amikor feltöltitek az akciómezőket, az 5 játékoshoz való

előkészületek kártyát használjátok (nincs korsóval megjelölve).
•	 Megjegyzés:	A piac feltöltése azonos a 4 játékosnál megszokottal.

A játékmenet és a játék vége ugyanúgy történik mint az alapjátékban.
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