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Tartozékok
10 segéderőlap

20 bővítési engedély

név

a kibővítendő épület neve

a bővítmény neve

munkaasztal

vörös deszka

értékelési bónusz

arckép               jelzőhely

fázis

képesség neve
képesség leírása

évszaktáblázat

Annak a fázisnak a neve, amelyben
a segéderő képessége kihasználható.

Egyes segéderők kapnak ide 
jelzőt (vagy jelzőket).

Ebből kiderül, hogy változik
a segéderő képessége az egyes
évszakok során.

A képesség részletes leírása

2-2 mind a 10 különféle engedélyből.

a bővítmény véglegesítésének
költsége

munkást kell iderakni 
(ennek költsége látható
középütt), hogy a bővít-
mény működjön

ez az egész bővítősdi
célja, nemdebár



Az előkészületek jórészt az alapjáték előkészületei szerint
zajlanak, azok csak három ponton változnak meg egy
kicsinység:

1) A kalendáriumtáblán a hengert egyből a tavasz első
     hónapjára rakjátok, ne a tavasz első hónapja elé. 
     (Vagyis a játék hat fordulóból áll majd, nem hétből.)

Tartozékok

Eltérések az alapjáték előkészületeiben

10 új céhlap                10 segéderő-
     jelző
Némely segéderőhöz jelző
is tartozik.

 L. részletesen a megfelelő függelékben. 

a céh
akciója

építési
költség

a céh
neve

2) A pontkorongokat ne a pontsáv startmezőjére rakjá-
     tok, hanem annak 6-os mezőjére. (Így előbb fogtok 
     adózni, mint az alapjátékban tennétek.)

3) A céhek kiválasztásánál az új céheket is vegyétek 
     számításba. Az új céhekről a megfelelő függelék-
     ben olvashattok.



Ha csak ketten vagy hárman játszotok, minden bővítési
engedélyből csak egyet használjatok (összesen tehát tizet);
a másodpéldányokat rakjátok vissza a dobozba.

 

A segéderők lapjait keverjétek meg, majd véletlenszerűen
csapjatok fel eggyel többet, mint ahányan vagytok; a töb-
bit rakjátok vissza a dobozba. Persze azt is választhatjátok,
hogy ti döntitek el, mely segéderők lesznek jelen az adott
játékban.

A kiegészítő előkészületei

A segéderők előkészületei

Példa: Ketten játszanak,
a vétletlen e három segéd-
erő mellett tette le a vok-
sát. Az óriás megkapja a
maga 3 jelzőjét, a nehéz-
�ú is a maga 1 jelzőjét.
A többi jelző visszakerül
a dobozba.

Ha négyen vagy öten játszotok, mind a húzsz bővítési
engedélyre szükségetek lesz.

A bővítési engedélye kupacát a kaldendáriumtáblára te-
gyétek, a kalendárium feletti részre. A kupacban lévő
bővítési engedélyeket bármikor megvizsgálhatjátok.

Ha egy felcsapott segéderőhöz tartozik egy vagy több jel-
ző, azt vagy azokat keressétek ki és rakjátok a lap jelzőhe-
lyére. A többi jelzőt rakjátok vissza a dobozba.



Minden forduló kalendáriumfázisában mind választo-
tok magatoknak egy segéderőt - fordított játéksorrend-
ben. A kiválasztott segéderő lapját (a rajta lévő jelzőkkel)
képpel felfelé lerakjátok magatok elé. Minden forduló-
ban lesz egy segéderő, akit senki se választ; ennek lap-
jára rakjatok 1 aranyat. Aki valamelyik fordulóban olyan
segéderőt választ, akinek lapján arany van, megkapja
a lapon lévő összes aranyat.

Segéderőiteket kétféleképpen is használhatjátok, de min-
dig csak az egyik lehetőséget vehetitek igénybe:

1) Képességét használjátok vagy
2) Bővítési engedélyt szereztek vele

A segéderők kiválasztása

A segéderők használata

Példa: Anita van hátrébb a
játéksorrendben, ő választ 
először. A nehéz�út választ-
ja, elvéve annak lapját és
jelzőjét.

Most Jenő jön. Ő a vízköpőt választ-
ja. Az óriás az, ami most nem kellett 
senkinek, ezért a készletből az óriás
lapjára rak 1 aranyat.

Ha a következő fordulóban bármelyikük az óriást választja, megkapja 
ezt az 1 aranyat is; ha megint egyiküknek sem kell, egy újabb arany felke-
rül majd az óriás lapjára. Amennyiben egyikük az óriást választja a kö-
vetkező fordulóban, az arany a vízköpő vagy a nehéz�ú lapjára kerül majd.



Ha valamelyikőtök segédereje képességét használja, az
lapon olvasható utasítást követi, majd képpel lefelé for-
gatja a lapot annak jelzésére, hogy a segéderőt már ki-
használta ebben a fordulóban.

Ahogy múlnak az évszakok, úgy erősödnek a segéderők
képességei. Amíg a kalendáriumhenger tavaszi mezőn
van, a tavaszi értéket kell használni; nyáron a nyári, 
ősszel pedig természetesen az őszi értéket.

Példa: Tavasz van még, és Márk aktiválná víz-
köpőjének képességét. A képesség szövege szerint x
darab kártyát kap, az x tavaszi értéke pedig 1, 
vagyis 1 kártyát kap; utána a segéderőlapot kép-
pel lefelé forgatja. Nyáron 2 kártyát biztosít 
majd a vízköpő aktuális gazdájának, őszszel 
pedig már 3-at.

1) Képességét használjátok 

Változnak az évszakok

Változó, hogy az egyes segéderők képessége mikor aktiválható, ezért

minden segéderőlapon külön fel van tüntetve azon fázis neve, 

amelyben aktiválható. Ha valami nem lenne világos, a segéderők

függelékében biztos választ találtok kérdéseitekre. 
 

Mindennek megvan az ideje és a helye



Ekkor is képpel lefelé forgatjátok segéderőtök lapját (an-
nak jelzésére, hogy már kihasználtátok ebben a fordulóban),
majd elvesztek egy tetszőleges bővítési engedélyt a ka-
lendáriumtáblán lévő kupacból.

Aki elvesz egy bővítési engedélyt, az azt nyomban a
megfelelő épületkártya alá csúsztatja olyasformán, hogy
a bővítési engedély bal fel sarka (a bővítmény nevével
és illusztrációjával) ki legyen
takarva.

amikor éppen rajtatok van a sor.

az épületét már ti magatok megépítettétek, vagyis a
kártyája ott van előttetek.

· Mindezt azonban csak az akciófázisban tehetitek meg,

· Csak olyan bővítési engedélyt vehettek el, amelynek

Példa: Éva van épp soron, aki úgy dönt, bővítési enge-
délyt szerez, ezért egéderőlapját képpel lefelé forgatja. Ő
eddig egy-egy kocsmát és erődöt épített - bármelyikhez
elveheti a bővítési engedélyt, amennyiben azok még ott
vannak a kupacban. Kikeresi a kocsma bővítési enge-
délyét, majd a felül látható módon a kocsmakártyája
alá csúsztatja. Itt a lehetőség, hogy Éva a kocsmáját
különteremmel kibővítse!

 

 

2) Bővítési engedély szerzése 

átforgatott
segéderőlap



Most, hogy egy épületnél már van bővítési engedély, az
épület ténylegesen is bővíthető. Ez a tényleges bővítés
kétlépcsős feladat.

A munkabeosztási fázisban lerakható egy munkás a
bővítési engedély munkaasztalára - ugyanolyan szabályok
szerint, mint a többi munkaasztalhoz.

· Olykor ennek, hasonlóan más munkaasztalokhoz, lera-
kási költsége is van, amit nyomban meg kell �zetni.

Épületek bővítése

Példa: Éva, mikor épp rajta van a sor a munka-
beosztási fázisban, lerakja egy törpéjét a kocsma
bővítési engedélyének munkaasztalára. A munka-
asztal közepén látható egy kőikon, ezért Éva be-
ad 1 követ a készletbe.

A bővítés első lépcsője

Vegyél egyet, kapsz egyet ingyen
Ha a költség arany, fa, kő vagy fém, azt a
készletbe kell rakni; ha a költség épületkár-
tya, az a dobott lapokhoz kerül.



Az akciófázisban, amikor rajtatok van a sor, ki�zetitek
a munkaasztal aaltti vörös deszkán látható költséget; 
ekkor visszakapjátok a munkásotokat, valamint elkészül
az épülethez a bővítmény.

A költség meg�zetése után a bővítési engedély kártyáját
az épületkártya alatt úgy el kell csúsztatnotok balra, 
hogy most a bővítmény nevét és illusztrációját mutató
rész lógjon ki az épületkártya alól. Ezzel az épületet si-
keresen kibővítették, és a bónusza mostantól aktív.

egyik munkaasztalnál van munkás, az épületet nem
lehet kibővíteni, viszont a munkás minden gond nél-
kül visszavehető, úgyse csinál egyedül semmit.

(nem tudjátok vagy nem akarjátok), az épülethez nem
készül el a bővítmény, de a munkást magát visszakap-
játok.

· Egyes engedélyeken két munkaasztal is van. Ha csak az

· Ha a vörös deszkán látható költséget nem �zetitek meg

A bővítés második lépcsője

A többi laphoz, netán?
Ha a költség arany, fa, kő, fém, az a készletbe kerül. A megfelelő füg-
gelékből kiolvashatjátok, mi történik a másfajta költségek meg�zetése-
kor.



Példa: Amikor az akciófázisban rajta
van a sor, Éva ki�zeti az építési enge-
dély vörös deszkáján látható 2 követ.
A törpéjét visszakapja a bővítési enge-
dély munkaasztaláról.

Példa (folyt.): Éva a bő-
vítési engedély kártyáját
balra elcsúsztatja, hogy 
most annak neve és 
illusztrációja lógjon ki
az épületkártya alól. 
Kocsmájához most már
tartozik egy különterem,
és a különterem bónuszát
minden további értékelési
fázisban megkapja majd.

Most már
aktív a
bővítmény
bónusza.

Az épületkártyát
is egy kicsit lejjebb
lehet csúsztatni.



Az egész bővítgetés a kiértékelés miatt történik. Minden
értékelési fázisban ellenőrzitek bővítményeiteket, és
azok szerint bónuszokat kaptok.

Minden forduló végén, mielőtt elkezdődne a következő
forduló a kalendáriumfázissal, mind visszarakjátok a ná-
latok lévő segéderőlapokat (jelzőjével, jelzőivel együtt) 
a kalendáriumtábla mellé, képpel felfelé.

Bővítmények kiértékelése

A forduló vége

Példa: Éva kocsma-különtermének 
bónusza az, hogy Éva 1 pontot kap
minden 5 kő után, amit épületekre
költött (összesítve). Éva eddig egy-
egy kocsmát és erődöt épített, ehhez
összesen 6 követ használt fel. Ez
azt jelenti, hogy a különterem
bónusza miatt 1 pontot kap (a
plusz 1 kőért nem jár semmi). 

Ha az elkövetkező fordulókban
újabb épületeket emel, sok-sok
kőből, a következő értékelésnél
a különterem bónusza több
győzelmi pontot is érthet majd
a számára.

Pontosan értitek?
A bővítmények függelékében min-
den bővítmény részletes leírását
megtaláljátok.



Jelzők: 1
Aktiválás: azonnal és az akciófázisban

Képesség: Gnómszállítás

Amint kiválasztod a kentaurt, azonnal rakd le egy üres
gnómzáradra - a zár erre a fordulóra felnyílik. Ez nem
számít a kentaur képessége használatának.

A forduló végén, amikor visszarakjátok a kalendárium-
tábla mellé a segéderőlapokat, a kentaur jelzőjét is visz-
sza kell adnod, ezzel visszont a gnómzár visszazáródik.
Annak függvényében, hogy melyik épületen volt ez a
gnómzár, alkalmasint annak hatását most “vissza kell
csinálnod”:
· Kocsma/park: Egy mestertörpédet, illetve mester-
   tündéredet vissza kell forgatnod törpévé/tündérré.
· Kapuház: Egy tetszőleges kapuházról vissza kell ven-
   ned egy épületjelződet.

Értékelésnél a kentaur nem számít gnómnak, így a
gnómtöbbségnél nem számolhatsz vele.

Az akciófázisban aktiválhatod a kentaur képességét,
méghozzá akkor, amikor éppen egy gnómot fogadsz fel; 
a gnóm felfogadásáért csak X aranyat kell �zetned. A 
képességet csak a normál gnómfelfogadás során váltha-
tod  ki (amiből fordulónként egyet hajthatsz végre és 
elvileg 3 aranyba kerül), akkor nem, amikor más mó-
dokon jusz gnómhoz - pl. a torony akciójával vagy a 
vágólapkészítők céhe útján.

.

 

Kentaur

Függelék: Segéderők



Jelzők: 0
Aktiválás: az akciófázisban
Képesség: A-Bra-Ka-Dabra!
Az akciófázisban aktiváld a dzsinn képességét, hogy
a) X pontért kapj X fémet, VAGY

Bármikor dönthetsz úgy, hogy egy előző évszak értékeit
(X és Y) használod az aktuális évszak értékei helyett.

b) X pontért kapj Y aranyat/fát/követ (összesen Y
    darabot, azon belül te döntöd el, miből mennyit).

Dzsinn

Jelzők: 0 
Aktiválás: az akciófázisban (annak végén)
Képesség: Tervrajzrajzolás
Az akciófázisban aktiválhatod, miután már minden 
más akciódat bejefezted. Ekkor X épületkártyát a  fel-
csapottak közül, illetve az eldobott lapok tetejéről (tet-
szőleges kombinációban) a kezedbe veszel. Miután 
végeztél, a felcsapottak közül elvett kártyák helyett 
csapjál fel újabbakat.

Vízköpő



Jelzők: 3
Aktiválás: a munkabeosztási fázisban (passzolás)
Képesség: Húzóerő
Akkor aktiválhatod, amikor passzolsz a munkabeosztási
fázisban. Ekkor rakj le X óriásjelzőt egy nyersanyagme-
zőre. A begyűjtés során minden óriásjelző egy normál
törpének vagy tündérnek számít (pontosan úgy működ-
ve), mind a kapott nyersanyagok kiszámolásánál, mind
a bónuszok kiosztásánál. Minden jelzőről külön eldönt-
heted, vajh’ törpének vagy tündérnek számítson.

Óriás

x 3

Jelzők: 1
Aktiválás: a munkabeosztási fázisban
Képesség: Önkéntes osztozkodás
A munkabeosztási fázisban aktiválhatod: �zesd meg
az X-et, és egy munkásod helyett rakd le a nehéz�ú
jelzőjét. Olyan céhes munkasztalhoz kell leraknod, 
ahol már egy ellenfelednek ott a munkása (kétszemé-
lyes játékban ez nem játékos (NJ) munkása is lehet). 
Az akciófázisban mind a munkás tulajdonosa, mind
te végrehajtod a céh akcióját. Ha az olyan, hogy 
csak egyvalaki hajthatja végre (ilyen a segéderők céhé-
nek akciója), aki előbb jön a játéksorrendben, az
fogja végrehajtani.

Nehéz�ú



Jelzők: 1
Aktiválás: a munkabeosztási fázissban (passzolás)
Képesség: Dermesztő pillantás
Akkor aktiválhatod, amikor passzolsz a begyűjtési fázis-
ban: ekkor rakd le a gorgó jelzőjét egy tetszőleges fer-
tályra.

A többiek, amikor épp rajtuk van a sor az akciófázis-
ban, kénytelen X-t be�zetni a készletbe* azért, hogy
bármit (épület, fal, céh) építhessenek az adott fertály-
ban.

Ha viszont te építesz valamit (épületet, falat, céhet) 
ebben a fertályban, amikor épp rajtad van a sor az ak-
ciófázisban, kapsz X-t a készletből*.

* Mindenki csak egyszer �zet/kap, bárhányszor építkezik
  is az adott fertályban ebben a fordulóban.

Gorgó

Jelzők: 0
Aktiválás: a begyűjtési fázisban (adózás)
Képesség: Kreatív könyvelés
Akkor aktiválhatod, amikor adóznod kellene a begyűj-
tési fázisban: a normál adód helyett a X-et �zeted.

Félszerzet



x 2

Jelzők: 0
Aktiválás: az akciófázisban
Képesség: Lomizás
Az akciófázisban aktiválhatod, hogy X, ebben a fordu-
lóban általad felhúzott épület (amikhez a kezedből játszol
ki épületkártyákat) költsége 2-2 fával/kővel csökkenjen.

Hobgoblin

Jelzők: 2
Aktiválás: a munkabeosztási fázisban
Képesség: Magánlaksértés és -sértegetés
Akkor aktiválhatod, amikor rajtad a sor a munkabeosz-
tási fázisban, hogy a munkásod helyett azonmód lerakd
X ördög�óka jelzőjét.
Minden jelzőt olyan, épületeken lévő munkaasztalra kell 
raknotok, ahol még nincs senki. (Ha az asztalt gnómzár 
védi, a zárnak már nyitottnak kell lennie). Az épület 
bárkié lehet.
Ha egy ördög�ókát egy másik játékos épületére raksz le,
és a lerakásnak költsége van, azt nem a készletbe �zeted,
hanem az illetőnek kell átadnod. Ha saját épületedre 
raksz le ördög�ókát, és a lerakásnak költsége van, azt a
normál módon kell ki�zetned.
Az a munkaasztal, ahol ördög�óka van, foglaltnak szá-
mít: ebben a fordulóban nem rakható le oda másik
munkás.

Ördög�ókák



Szemben az alapjátékkal, a kiegészítő kiegészítővel megtörténhet, hogy
elveszítetek törpéket/tündéreket; ilyen történhet a fogadó+medence 
révén vagy a munkaerő-közvetítő céh útján, példának okáért. És hát
az is megtörténhet, ugyebár, hogy mestertörpéket/mestertündéreket
veszítetek.

A szabály: Bármikor megnézheted, hogy kinyitott gnómzáras kocsmá-
id és parkjaid miatt hány mestertündéred és mestertörpéd lehetne, és 
ha szükséges, eszerint forgasd át munkásaid jelzőit. (Minden kinyitott
gnómzáras kocsmáért egy mestertörpéd, minden kinyotott gnómzáras park-
ért egy mestertündéred kell, hogy legyen.)

Megeshet, hogy több kinyitott gnómzáras komcsád/parkod van, mint
ahány törpe/tündér áll a rendelkezésedre. Ilyenkor, amint új törpékhez/
tündérekhez jutsz, azonnal újraszámolhatod, hány mestered lehetne, és
alkalmasint azonnal előléptethesz egy vagy törpét/tündért mesterré.

 

Jelzők: 0
Aktiválás: az akciófázisban
Képesség: Értéknövelés
Akkor aktiválhatod, amikor rajtad van a sor az akciófá-
zisban: ekkor kiválasztasz egy fertályt és nyomban ki is
értékeled.
A fertály a normál értékesítési fázisok kiértékelési szabá-
lyai szerint történik, beleértve az egyenlőségek esetét is.
Egyetlen különbség, hogy a normál 5-3-1 pont helyett a 
pixi évszaktáblázatának szezonális értékeit kell használni.

Pixi

Mesterek elveszítése



Munkaasztal: 1 (a költsége 1 arany)
Vörös deszka: 1 fa és 1 kő
Értékelési bónusz: Minden értékesítési fázisban
minden 3 aranyad után 1 pontot kapsz - de legfeljebb 
4 pontot. Töredékpontot nem kapsz.

 

Példa: Ha 7 aranyad van, 2 pontot kapsz.

Példa: Ha eddig két erődöt és egy kovácsműhelyt húz-
tál fel, ezek összesített fémköltsége 5, vagyis 1 pontot 
kapsz.

Példa: Ha eddig egy kertet és két bankot húztál fel, 
ezek összesített faköltsége 11 fa, vagyis 2 pontot kapsz.

Bank + Trezor

Munkaasztal: 1 (a költsége 1 fa)
Vörös deszka: 2 fa
Értékelési bónusz: Add össze az előtted lévő épület-
kártyák faköltségét - minden 3 fáért 1 pontot kapsz. 
Töredékpont nem jár.

Park + Pavilon

Munkaasztal: 1 (a költsége 1 fém)
Vörös deszka: 1 fém
Értékelési bónusz: Add össze az előtted lévő épü-
letkártyák fémköltségét - minden 3 fémért 1 pontot 
kapsz. Töredékpont nem jár.

Kovácsműhely + Kohó

Függelék: Bővítmények



Példa: Ha eddig 4 falat építettél, 4 pontot kapsz.

Példa: Ha 3 fertályban van (legalább egy) épületjel-
ződ, 3 pontot kapsz.

Példa: Ha a kezedben 3 épületkártya van, 2 pontot
kapsz.

Példa: Ha 3 törpéd, 4 tündéred és 5 gnómod van,
3 pontot kapsz.

Munkaasztal: 1 (a költsége 1 arany)
Vörös deszka: 1 fa és 1 kő
Értékelési bónusz: Annyi pontot kapsz, ahány falat
építettél.

Kapuház + Barakk

Munkaasztal: 2 (nincs költségük)
Vörös deszka: 1 törpe* vagy 1 tündér*
Értékelési bónusz: 1 pontot kapsz minden teljes
“munkáscsapatért” (1-1 törpe, tündér és gnóm).

Fogadó + Medence

* Ez a munkás visszakerül a készletbe.

Munkaasztal: 1 (a költsége 1 arany)
Vörös deszka: 2 arany
Értékelési bónusz: 1 pontot kapsz minden olyan
fertály után, ahol van legalább egy épületjelződ.

Erőd + Templom

* Ezek a kártyák visszakerülnek a készletbe.

Munkaasztal: 1 (a költsége 2 épületkár-
   tya*) Vörös deszka: nincs költsége
Értékelési bónusz: Minden, a kezedben lévő 2 épü-
letkártya után 1 pontot kapsz - felfelé kerekíts!

Könyvtár + Levéltár

L. még a “Mesterek elveszíté-
se” részt a 16. oldalon.



Példa: Ha eddig 2 céhházat építettél, 2 pontot kapsz.

Példa: Ha eddig egy kocsmát, egy tornyot és egy erődöt
húztál fel, ezek összesített kőköltsége 9, vagyis 1 pontot 
kapsz.

Példa: Ha három bővítési engedélyt szereztél eddig,
akkor 3 pontot kapsz.

Munkaasztal: 2 (nincs költségük)
Vörös deszka: 2 kő/fa
Értékelési bónusz: Annyi pontot kapsz, ahány céh-
házat építettél.

Piac + Főtér

Munkaasztal: 1 (a költsége 1 kő)
Vörös deszka: 2 kő
Értékelési bónusz: Add össze az előtted lévő épü-
letkártyák kőköltségét - minden 5 kőért 1 pontot 
kapsz. Töredékpont nem jár.

Kocsma + Különterem

Munkaasztal: 1 (nincs költsége)
Vörös deszka: 1 gnóm*
Értékelési bónusz: Minden megszerzett építési
engedélyért 1 pontot kapsz (függetlenül attól, hogy
véglegesítetted-e a bővítményt vagy sem).

* Ha egy gnómzáradról visszaraksz egy gnómot a 
készletbe, olykor bizonyos dolgokat “vissza kell csi-
nálnod”.
· Kocsma/Park: Egy mestertörpédet/mestertündére-
   det vissza kell forgatnod normál oldalára.
· Kapuház: Egy tetszőleges kapuházról vedd le egy
   épületjelződet.

Torony + Scriptorium



Az új céh az előkészületek során az alapjáték céhei közé keverhető
(azonban a segéderők és a tervezők céhét csak akkor érdemes hasz-
nálni, ha a kiegészítő kiegészítő többi elemét is hasnzáljátok). 
Ügyeljetek arra, hogy egyes új céhek (segéderők, munkaközvetí-
tők) nyomban a munkás lerakásakor aktiválódnak.

Függelék: Céhek

ALAPCÉHEK

Ár:

Akció: Amint lerakod erre mukásodat a munkabeosztási
fázisban, azonnal vedd el kalendáriumtábla mellől az
egyetlen még ott lévő segéderőlapot (jelzőjével/jelzőivel,
és megkapod az összes rajta lévő aranyat is). Ebben a fordu-
lóban ez a segéderő neked fog dolgozni (miközben az
eredetileg elvett segéderőd is ezt teszi), a segéderőkre vonat-
kozó normál szabályok szerint.

 

Segéderők céhe

Ár:

Akció: Húzz 1 épületkártyát a pakli tetejéről.
Második akció: Ebben az akciófázisban még egyszer üzle-
telhetsz a kereskedőházban.
Harmadik akció: Felfogadhatsz egy gnómot 1 aranyért.
Ez nem számít a “fordulónként csak 1 gnómot fogadhatsz
fel”-limitedbe.

.

Vágólapkészítők céhe



Ár:

Akció: Válaszd ki 2, a játéktáblán lévő épületjelződet, és 
“dekoráld” ki azokat, mindkettő alá rakva 1 aranyat a
készletből. Minden értékelési fázisban az összes “kideko-
rált” épületjelző 1,5-nek számít, amikor azt kell megnézni,
kié a többség az egyes fertályokban.

Ha például egy fertályban három épületjelződ van, és ezek
közül egy ki van dekorálva, amikor azt nézitek meg, hogy
ebben a fertályban kinek van a legtöbb épületjelzője, úgy
számoljatok, hogy neked 3 és fél épületjelződ van a fertályban.

Például a munkásod lerakásakoz elveszel 2 tündért és 1 tör-
pét, hogy azután az akciófázisod végén 3 tündért rakj vissza
a készletbe.

Dekoratőrök céhe

Ár:

Akció: Amint lerakod erre mukásodat a munkabeosztási
fázisban, azonnal vegyél el a készletből tetszőleges kombi-
nációban 3 törpét/tündért. Amikor bejefezed a magad részé-
ről az akciófázist, rajk vissza a készletbe tetszőleges kom-
binációban 3 törpét/tündért. 

 

Munkaközvetítők céhe

Ár:

Akció: Két már megépített épületedhez vegyél el a készlet-
ből bővítési engedélyt. Ezt a két építési engedélyt pont úgy
kezeld, mintha a normál módon jutottál volna hozzájuk.

Tervezők céhe

L. még a
“Mesterek elveszí-

tése” részt a 
16. oldalon.
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