
Áttekintés
Minden játékos egy ambíciózus kereskedő, aki befolyást kíván szerezni Norenberc belső tanácsában, és ehhez meg kell nyernie magának a céhek
mesterembereit. Akit a játék végén a legtöbb (és legbefolyásosabb) kézműves támogat, az győz. Minden forduló egy vagy több körből áll, és
minden körben a játékosok egyszerre kiválasztják a céheket, ahol cselekedni fognak - ezekhez küldik ki ügynökeiket. A lehetséges cselekedetek
között ott van a vásárlás és az eladás, valamint a céheknél megszálló vendégek felfogadása; e vendégek (kézművesek, polgárok) változatos és 
hasznos képességekkel bírnak. Minden kör végén minden céhmester kijelöli a játékosok közül favoritját - azt, akinél a legtöbb van az adott céh
termelte áruból. A céhek favoritjukat támogatják, aki ennek jelzésére megkapja a céh címerét; az éppen legbefolyásosabb céh favoritja egy külön
címert is elnyer. A játék végén a játékosok összevetik megszerzett kézműveseiket, címereiket, pénzüket, hogy kiderüljön, ki győzött.

Tartozékok
6 céhház (sörfőzök, pékek, vargák, nyomdászok, szabók és kalaposok)
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A mai Nürnberget a középkorban Norenberc néven ismerték, és messze földön híres volt kereskedőiről és kézműveseiről. Aki a várost akarja uralni, 
annak előbb a céheket kell uralnia - akié a céhek, azé a város. Ehhez először is el kell nyerni a kézművesek jóindulatát. és ennek legegyszerűbb módja 
termékeik felvásárlása. Ahogy a mondás is tartja, “a mesterember legjobb barátja a jó vásárló”. A terv egyszerű, de a kivitelezést megnehezíti, hogy 
pénzből sosincs elég - az árukat olykor bizony el kell adni, jobbik esetben legalább pro�ttal. A céhek dicsősége is hol felfénylik, hol elhalványul, és 
persze mindig az éppen befolyásos céhekbeérdemes beruházni. Aki a legjobban képes manipulálni a kereskedelmet, aki megszerzi magának a 

kézművesek támogatását, az lesz majd az, aki végül Norenberc városának igazi ura lesz.



sörfőző

  pék

a céh
címere

képesség
  típusa

képesség
szimbó-
  luma

a kézműves
értéke

       varga nyomdász

a kézműves “ablak-
kerete” kőből van

a polgár “ablak-
kerete” fából van

     a hátoldaluk 
          azonos

  szabó     kalapos

 sör               kalács                 cipő                  fólió                     posztó                   kalap
(sörfőzők)      (pékek)             (vargák)      (nyomdászok)           (szabók)           (kalaposok)

sörfőzők             pékek                 vargák         nyomdászok           szabók           kalaposok

sörfőzők             pékek                 vargák         nyomdászok           szabók           kalaposok

Fontos: A kézművesek és a
polgárok hátlapja azonos, 
előlapjuk alapján azonban
megkülönböztethetők. A
kézművesek “ablakkerete”
kőből van, a polgároké
fából.

66 kézműves (minden céhnél 11)

26 polgár (sokféle - lásd a szabályfüzet 11-12. oldalán)

tallérok (különféle névértékben)

72 áru (céhenként 12)

24 céhcímer (céhenként 4)

30 akciókártya (játékosonként 6; minden céhhez 1-1)

4 hírnévcímer

40 ügynök (minden színben 8)

5 passzkorong (minden színben 1; hátoldalukon holddal)
5 ládikólap (minden színben 1; hátoldalukon a pontsáv-
val)

       5 sorrendkocka



A felhasznált céhházakat egymás mellé ki kell
rakni az asztalra, sorszámuk szerint (sörfőzők,
pékek, vargák, és így tovább).

A céhcímereket saját céhházuk megfelelő részére
kell rakni. A hírnévcímereket a sörfőzők céhháza
mellé kell készíteni. 
Minden választ magának egy színt, és elveszi lá-
dikólapját, passzkorongját és 4 ügynökét; a többi
ügynököt a közös készletbe kell rakni. A felesleges
színek tartozákai visszakerülnek a dobozba.
Mindenki kap 25 tallért. A játék során a tallérok
(de más tartozékok nem) a ládikólap alá rejthetők.
A többi pénzt a készletbe kell rakni, ez lesz a bank.
A különféle értékeket bármikor át lehet váltani.

Mindenki megkapja az akciókártyáit, de ezek
közül a használaton kívüli céhekhez tartozókat
vissza kell rakni a dobozba.

Mindenki minden raktárból kap 1 árut.

A sorrendkockákat megkeverve véletlenszerűen le kell rakni a sorrendsávra.
A játéksorrend felülről lefelé van.
A kézműveseket céhek szerint szét kell válogatni és megkeverve külön paklikba
lerakni az asztalra, képpel lefelé. Minden céhnél fel kell csapni a pakli legfelső 
négy lapkáját, lerakva azokat a céh műhelyének négy ablakára, a jobb alsóval
kezdve és a bal felsővel befejezve. Ezután még egy ötödik kézművest is fel kell
csapni, lerakva az a már a jobb felső műhelyablakban lévő kézműveslapkára.
A bal alsó ablakban látható kézműves az akutális céhmester, amit az alatta látható kulcsszimbó-
lum is jelez. (Minden fordulóban új céhmester lesz, ahogy a kézművesek eggyel alacsonyabb ablakba
kerülnek. Amikor a két egymáson lévő lapka kerül ide, csak a felső lapka számít céhmesternek.)

 

Ha már minden céhházon van öt kézműves, a többi kézművest össze kell keverni a polgárok-
kal egy közös, képpel lefelé lévő pakliba. Ők közösen a vendégek. A pakliból minden céhház
felső részére, a vendégszobák ablakaira fel kell csapni három vendéget - balról jobbra halad-
va, de az első ablakot üresen hagyva. (Előfordulhat, hogy egy kézműves saját céhházában lesz
vendég - ez teljesen szabályos.) A megmaradt vendégek maradnak a képpel lefelé lévő pakli-
ban.
Végül el kell dönteni, melyik céh a legmegbecsültebb a játék elején - az, amelyiknek a céh-
mestere a legértékesebb. (Ha az elsőbbség tekintetében két vagy több céhmester között egyen-
lőség van, a kisebb sorszámú céhben lévő a győztes.) A készletből ennek a céhnek a házára, 
a címerei mellé le kell rakni egy hírnévcímert.

 

Az árukat saját céhük raktáraira kell rakni.

A példában háromszemélyes játék látható, az első négy céhhel és 12 polgárral.

Ahogy a fenti képen látható, a sörfőzők céhmes-
terének értéke 6-os. Mivel ez a legnagyobb ér-
ték, a sörfőzők céhházára kerül a hírnévcímer.

Az illusztráción csak a sörfő-
zők céhháza látszik, de a többi
céhháznak is hasonlóképpen
kell kinéznie.

a sörfőzők
  paklija

2 játékos
1-3. céhek
8 polgár

 a polgárok
és kézműve-
  sek közös
     paklija

A felhasznált tartozékok mennyisége a játékosszám függvénye. A használaton kívüli céhek céhházát vissza kell rakni a dobozba, miként összes
kézművesüket, árujukat és címerüket is. A polgárokat képpel lefelé össze kell keverni, majd kiválasztani annyit, amennyire szükség van a játék-
ban; a többit (megnézésük nélkül) vissza kell rakni a dobozba.

Előkészületek

3 játékos
1-4. céhek
12 polgár

4 játékos
1-5. céhek
16 polgár

5 játékos
1-6. céhek
20 polgár



A játék négy fordulóból áll, minden forduló legalább egy (de általában ennél több) körből. Minden kör három fázisból áll:

Ha már mindenki befejezte a tervezést, következhet az akciófázis.

Minden játékos akciókártyákat rak le maga elé képpel lefelé; minden kártya
azt jelöli, hogy akciót hajtanak végre az adott céhnél. Egy körben egy játé-
kos több akciót is végrehajthat (de céhenként csak egyet). Minden akcióhoz
szüksége van egy ügynökre, így legfeljebb annyi akcióval tervezhet, ahány
még fel nem használt ügynöke van. A tervezés során felhasznált és fel nem
használt akciókártyák megkülönböztetésére az utóbbiakra rá kell raknia a
játékosnak passzkorongját.

Ha valakinek még van legalább egy fel nem használt ügynöke,
de nem akar akciót végrehajtani, passzolhat, holdoldalára for-
gatva passzkorongját. Az ilyen játékos számára az egész forduló
véget ért, ebben a fordulóban már nem hajthat végre akciót, 
sem a mostani, sem az esetleges későbbi körökben.

 

Ez a játék lényegi része. A céhek sorszám szerint kerülnek sorra, kezd-
ve a sörfőzőkkel. Egy céhnél az összes akciót végre kell hajtani, csak
azután kerülhet sor a következő céhre.

Amikor elhangzik a céh neve, mindenki, aki kijátszotta ennek
kártyáját, azt most felfedi. (Ha senki sem játszott ki ilyen kártyát,
máris szólítható a következő céh.) Aki felfedett ilyen kártyát, az
még fel nem használt ügynökei közül egyet erre a kártyájára rak,
emlékeztetőül, hogy az akció végén ne felejtse el az ügynököt a
céhház tetőterére lerakni.

A céhhez tartozó kártyát felfedő játékosok a játéksorrend szerint
hajtanak végre e céhnél egy-egy akciót. Az akció négyféle lehet
(l. a következő oldalokn).

A játékosok általában egysidejűleg tervezik meg akcióikat. Ha azonban 
egyes játékosok inkább kivárnának és aszerint döntenének, hogyan tervez-
tek a többiek, a játékosoknak fordított játéksorrendben kell tervezniük 
ebben a fázisban.

Akinek van ügynöke, az akciókártyái segítségével eldönti, mely céhekhez küldi ki ügynökeit.

A játék menete

1) Tervezési fázis

1) Tervezési fázis

2) Akciófázis

2) Akciófázis

A céh szólítása

A következő kör előkészületei, valamint annak ellenőrzése, véget ért-e a forduló.
3) Végfázis

Példa a tervezésre: Ez az első kör a játékban, mindenkinek még
4 ügynöke van, vagyis mindenki legfeljebb négy akciót hajthat vég-
re. A sárga játékos a pékeknél, a vargáknál és a nyomdászoknál
hajtana végre akciót; negyedik kártyáját külön rakja és rárakja a 
passzkorongját. A kék játékos óvatosabb, csak a sörfőzőknél és a
vargáknál akciózna, neki két kártya marad passzkorongja alatt. A
narancssárga játékos viszont mind a négy ügynökével cselekedni akar.

Példa a céh szólítására: Elsőként a sörfözők céhét kell szólítani; aki kiját-
szott ilyen kártyát, az most felfedi azt. A sárga játékos nem hajt itt végre
akciót, a kék és a narancssárga igen; ők ketten a készletükből egy-egy ügynö-
küket rárakja felfedett sörfözőkártyájukra.

holdoldal

A játék legfontosabb része, az ügynökök akciókat hajtanak végre a céheknél.



Egy céhház tetőterén bárhány ügynök lehet.

Az akciók

A játékos elad saját áruiból a céhmester megszabta áron.
A) Eladás

A játékos az eladott árukat a céh raktárára rakja.

A játékos az eladott árukért járó tallérokat be-
gyűjti a bankból.

A játékos a nála lévő árukból bármennyit eladhat
a céhnek. Minden céh csak a saját áruit hajlandó
megvenni. (Például a sörfőzők csak sört vesznek.) 
Minden áruért annyi tallér jár, amennyi az aktuá-
lis céhmester értéke. 

Végül a játékos a kártyáról az ügynökét a céh-
ház tetőterére rakja, magát az akciókártyát
pedig visszarakja passzkorongja alá.

A) Eladás

A játékos felfogadhat a céhház vendégszobáiban lévő
vendégek közül egyet, és utána megváltoztathatja a 
játékssorendet. A vendég felfogadásának költsége az
ablaka alatt látható. Ezek balról jobbra:

Egy a céh saját árujából.

Egy a céh saját árujából és egy tetszőleges áru.

Kettő a céh saját árujából VAGY
egy a céh saját árujából és két tetszőleges áru.
Három a céh saját árujából VAGY
kettő a céh saját árujából és két tetszőleges áru.

A láda mindig tetszőleges fajtújú árut jelent.

B) Vendég felfogadása, a játéksorrend megváltoztatása

A játékos felfogad egy vendéget a céh egy vendégszobájából, javítva ezzel saját helyzetén a sorrendsávon.
B) Vendég felfogadása, a játéksorrend megváltoztatása

A játékos megvesz legfeljebb 3 árut a céh raktárából a céhmester megszabta áron.
C)Vásárlás

A játékos nem csinál semmit.
D) Semmittevés

Példa az eladásra: A narancssárga játékos van előbb a játék-
sorrendben. Csak egy söre van, amit elad a sörfőzőknek. 6 tal-
lért kap érte, mivel ennyi a céhmester értéke. A játékos sörét a
céh raktárára rakja, a készletből pedig ládikólapja alá rak 6
tallért. Végül kártyájáról az ügynökét a sörfőzők céhházának
tetőterére rakja, az akciókártyát pedig passzkorongja alá.

a céhmester
értéke

az eladott áru a
raktárra kerül a bankból kapott

tallérok

az ügynök a tetőtér-
re kerül, a kártya a
passzkorong alá



 Végül a játékos felfedett akciókártyájáról ügynökét a céhház tetőterére
rakja, magát az akciókártyát pedig passzkorongja alá csúsztatja.

 A játékos a vendég felfogadására költött összes árut (még a többi céh áruit
is) a vendégszoba céhházának raktárára rakja.

Ez a fázis több lépésre bontható:

 A játékos ezután elveszi a felfogadott vendég lapkáját, képpel felfelé lerakva
maga elé, hogy mindenki jól láthassa.

 Speciális jutalomként a játékos annyi tallért kap a bankból, ahány ügynök
van már a céhház tetőterére rakva (a felfogadási akcióra használt ügynök
ekkor még nincs a tetőtéren!).
Ezután a játékos, ha akarja, sorrendkockáját a sorrendsáv legfelső mezőjé-
re rakja; ilyenkor a többi, eddig előtte lévő kocka mind egy hellyel lejjebb
kerül.

Néhány kézműveslapkán látható egy ilyen
szimbólum. Aki ilyen kézművest fogad fel,
az a készletből azonnal megkapja egy ügy-
nökét (ha van ott még - egy játékosnak legfel-
jebb 8 ügynöke lehet), és az elkövetkezendő
körökben már fel is használhatja.

 

Aktiválási szimbólu-
mok: Minden polgár-
lapkán látható e három
szimbólum egyike. Ez
mutatja meg, mikor 
aktiválódik az adott polgár.

Csillag: A felfogadott polgár képessége azonnal végrehajtódik. Azt
végre kell hajtani, és utána a polgár lapkáját vissza kell keverni a
vendégpakliba - vagyis ez a polgár utóbb újra megjelenhet. (Az
egyes polgárok képességit l. a 11-12. oldalon.)

Hold: A felfogadott polgár képessége a forduló végén aktiválódik.
Az ilyen polgárok (a házaló kivételével) akitálásuk után nem kerül-
nek vissza a vendégpakliba, minden forduló végén aktiválhatók.
(Az egyes polgárok képességit l. a 11-12. oldalon.)

Nap: A felfogadott polgár képessége a játék végén aktiválódik. (Az
egyes polgárok képességit l. a 11-12. oldalon.)

B) Vendég felfogadása, a játéksorrend megváltoztatása (folytatás)

Példa vendég felfogadására: A játéksorrend szerint most a
kék játékos akciója következik a sörfőzőcéhnél. Először is végig-
nézi a vendégszobákat. Az első ablak üres, a másodikban 
egy tanácsos van, akit egy sörért és egy tetszőleges áruért meg-
szerezhet. A harmadik ablakban egy 7-es nyomdász van; 
ugyan nincs két söre, de egy sört és két tetszőleges árut tud adni
érte. A negyedik ablakban muzsikus van, de annak a költségét
nem tudja meg�zetni.

Úgy dönt, a tanácsost fogadja fel. Először is a céj raktárára rak
egy sört és egy cipőt (mint tetszőleges árut), majd elveszi a taná-
csos lapkáját. Azon egy csillag látható, vagyis a képessége azon-
nal aktiválódik: a játékos megkapja egy ügynökét a készletből.
Ezután a lapkát visszakeveri a vendégpakliba. A bankból kap
egy tallért, mert egy ügynök van a tetőtéren. Ezután kihasznál-
ja a lehetőséget, és sorrendkockáját a sorrendsáv legfelső mezőjé-
re rakja - mostantól a narancssárga játékos lesz a második.

Legvégül a kártyáról ügynökét a céhház tetőterére rakja, magát
az akciókártyát pedig passzkorongja alá csúsztatja.

Annyi tallér jár a bankból, ahány
ügynök van a céhház tetőterén.

 Az ügynök a
kártyáról a
tetőtérre kerül,
a kártya pedig a
passzkorong alá.

Meg-
változik
a játék-
sorrend.

A költség a céh
raktárába kerül.

 A felfogadott vendég a 
játékos elé kerül (illetve
csillagos vendégnél nyom-
ban végre kell hajktani és
a vendégpakliba visszake-
verni).



Példa a vásárlásra: A narancssárga játékos akciózghat a pékek céhénél.
Mivel az ár a lehető legalacsonyabb (2!), vásárolni akar! Sok pénze van 
(a kezdeti 25-höz eladással már szerzett még 6 tallért), de a limit miatt
legfeljebb 3 árut vehet. Bead 6 tallért a bankba, hogy elvehessen 3 kalá-
csot a raktárról. (Ha ott lett volna másféle áru, olyat is elvehetett volna 
kalács helyett.)
Végül akciókártyájáról ügynökét a pékek céhének tetőterére rakja, magát
 az akciókártyát pedig passzkorongja alá csúsztatja.

Példa a semmittevésre: Ilyen alacsony árak mellett nem a legjobb ötlet, de a sárga
játékos mégis úgy dönt, nem hajt végre akciót a pékek céhénél. Az ügynökét egyszerűen
átrakja a céh tetőterére, az akciókártyát pedig passzkorongja alá csúsztatja.

Emlékezzünk, hogy a tervezési fázisban (l. a 4. oldalon) csak két játékos akart a sörfözőcéhnél
akciót végrehajtani. Mivel már mindketten megtették ezt, a következő céhet kell szólítani, ami
a pékeké. A sárga és a narancssárga játékos fedett fel pékes akciókártyát, és persze mindketten rá-
rakják kártyájukra egy ügynöküket. Játéksorrendben hajtanak végre akciót.

A következő céh szólítása

A játékos megvásárolhat legfeljebb 3 árut a céh raktárából. Az árat
az aktuális céhmester szabja meg. (Fontos, hogy ezen az áron bármi-
lyen, a céh raktárában lévő áru megvehető - néha így lehet olcsón drá-
ga áruhoz jutni.)

Egy játékosnál elvileg bárhány áru lehetne, de az korlátorott, 
hogy hány áruja van egy-egy céhnek. Ha üres egy céh raktára, 
onnét nem lehet vásárolni. A játékosok nem vásárolhatnak egy-
mástól.

Speciális szabály: Az első forduló első körében korlátozva
lehet, hogy hány árut vehet egy játékos. A céh szólítása és az
akciókártyák felfedése után derül ki a limit:

A többi esetben a limit játékosonként 3 áru. Fontos, 
hogy csak az első forduló első körében van limit!

5 játékosnál, ha 4 vagy 5 akciókártya lett felfedve egy céh-
nél, egy játékos legfeljebb 1 árut vásárolhat ott.
5 játékosnál, ha 3 akciókártya lett felfedve egy céhnél, egy 
játékos legfeljebb 2 árut vásárolhat ott.
4 játékosnál, ha 3 vagy 4 akciókártya lett felfedve egy céh-
nél, egy játékos legfeljebb 2 árut vásárolhat ott.

A játékos kiszámolja, mennyibe kerül neki a vásárlás, és az 
összeget be�zeti a bankba.
A játékos elveszi a raktárról a ki�zetett árukat.

Végül a játékos az akciókártyáról ügynökét a céh tetőterére
rakja, magát a kártyát pedig passzkorongja alá csúsztatja.

C)Vásárlás

A játékos úgy dönt, hogy hiába játszotta ki a céh
akciókártyáját, nem hajt végre akciót. Azonban
ilyenkor is az akciókártyáról a céh tetőterére kell
raknia ügynökét, utána pedig az akciókártyát a
passzkorongja alá kell csúsztatnia.

D) Semmittevés

A megvett áruk 
begyűjtése a raktárról. 

Az összes vásárlás
költsége a bankba 
kerül.

Az ügynök a
tetőtérre ke-
rül, az akció-
kártya pedig a 
passzkorong
alá.

Az ügynök a tető-
térre kerül, az ak-
ciókártya a passz-
korong alá.

a céhmester értéke
(vásárlási ár)



Ha már mindenki számára véget ért a forduló (mindenki-
nek a holdoldal van felül), a forduló tényleg befejeződött.
(Fontos, hogy a passzkorong a tervezési fázisban is átforgatható
holdoldalára.)

Ha azonban van még legalább egy játékos, akinek passz-
korongja ügynökoldalával felfelé van, a forduló még nem
ért véget, viszont új kör kezdődik (ami ugyanezen forduló
része). Azonban azok, akiknek passzkorongja holdoldallal
felfelé van, ebben már nem vesznek részt - számukra már
befejeződött a forduló.

A holdszimbólumos polgárok képessége ilyenkor aktiválódik. Hogy pontosan hogyan és mikor, az a leírásukból
következik - l. a 11-12. oldalon.

A forduló végén hét egyszerű lépést kell végrehajtani:

A negyedik forduló végén a 4-7. lépések elmaradnak, és a játék vége lépései következnek. Könnyű felismerni, hogy a negyedik forduló
ért véget, mert a céhházak műhelyeiben már maradt ilyenkor egy kézműves sem.

Ezután új forduló kezdődik, amelyben minden játékos részt vesz.

Példa a végfázisra: A kör végére mindenki visszakapta mind a négy akciókártyá-
ját. A sárga játékos három akciót hajtott végre a körben (és ezért három ügynöke
van céhházak tetőterén), még maradt egy ügynöke, így fordulója még nem ért véget.
A kék játékos csak két akciót hajtott végre, ráadásul a tanácsostól kapott egy ügynö-
köt, így neki még van három ügynöke - még neki sem ért véget a fordulója. A na-
rancssárga játékos azonban négy akciót hajtott végre, ellenben nem szerzett új ügy-
nököt; számára a forduló véget ért, ő holdoldalával felfelé forgatja passzkorongját.
Új kör kezdődik, új tervezési fázissal, de ebben már csak a kék és a sárga játékos 
vesz részt.

 

Miután minden céh szólítva lett és mindenki 
visszakapta összes akciókártyáját, azok, akiknek
már nincs ügynökük a készletükben, passzko-
rongjukat holdoldalával felfelé fordítják - számuk-
ra a forduló véget ért.

3) Végfázis

A forduló vége

1) A céhmesterek megnevezik favoritjukat
2) Az ügynökök visszavétele
3) Bevétel

4) A passzkorongok visszaforgatása
5) Új céhmesterek
6) A vendégszobák feltöltése
7) A legmegbecsültebb céh kijelölése

Az első két céh után szólítani kell a vargák céhét (itt mindenki végre akar hajtani egy
akciót), majd a nyomdászokét (itt csak a sárga és a narancssárga játékos akciózna). Ezt
most kihagyjuk, mivel az akciók már ismerősek. Fontos, hogy minden céhnél játéksor-
rend szerint követik egymás a játékosok, és hogy az akció után az ügynök a céhház tető-
terére kerül, az akciókártya pedig a passzkorong alá.

A többi céh

A sárga játékos már a tervezési fázisban passzolt (holdolalával felfelé forgatva
passzkorongját), a kék játékos pedig három akciót hajtott végre, így neki el-
fogytak az ügynökei, a végfázisban ő is holdoldalával felfelé forgatja passzko-
rongját. Mivel mindhárom játékos passzkorongján a hold látható, a forduló
véget ért!

A következő kör végáfázisa



A céhmesterek - a céhek sorrendjében - kijelölik azt a játékost, akit
támogatnak. Minden céh azt a játékost támogatja, akinél éppen a
legtöbb van a céh termelte áruból.

A játékosok összes ügynöküket visszaveszik a tetőterekről.

A céh favoritja visszarak 1 árut a céh árujából a céhház raktá-
rára, és utána:

Egyenlőség esetén azt támogatják, akinek több pénze van (az
érintett játékosoknak fel kell fedniük pénzüket). Ha a helyzet
még mindig döntetlen, azt támogatják, aki előrébb van a
játéksorrendben.

Megkapja a céhmester lapkáját, amit képpel felfelé kirak ma-
ga elé (a negyedik fordulóban a céhmester lapkája alatt lévő
másik lapkát is megkapja).

Megkapja a céh egy címerét.
Megkapja a hírnércímert, ha ez volt éppen a legmegbecsültebb céh.

Ha egy lapkán ügynökszimbólum látható. Ha valaki ilyen
lapkát szerez (az alul lévő lapka is lehet ilyen!), a készletből
azonnal megkapja egy ügynökét (amennyiben még nem
rendelkezik mind a 8 ügynökével).

Ha senkinek nincs a céh árujából, a céh nem támogat senkit
- a céhmester lapkáját (a negyedik fordulóban az alatta lévő
lapkával együtt) vissza kell rakni a dobozba.

Ha ez volt a negyedik forduló, a következő 4 lépés elmarad. Könnyű észre-
venni, ha ez a helyzet, mert ilyenkor már egy kézműves sincs a céhházak
műhelyein.

1) A céhmesterek megnevezik favoritjukat

2) Az ügynökök visszavétele

Mindenki kap a bankból 3 tallért.
3) Bevétel

A passzkorongokat ügynökoldalukra kell fogatni.
4) A passzkorongok 

Minden céhházban a legalsó nem üres ablakban lévő lapkát (vagy két lapkát)
a bal alsó ablakta át kell rakni - ez a kézműves (két lapka esetén a felül lévő) 
lesz az új céhmester.

5) Új céhmesterek

Új legmegbecsültebb céhet kell kijelölni - nem lehet az, amelyik az mostani
fordulóban az volt. Meg kell nézni, hogy a többi céh közül melyikben van a
legértékesebb céhmester. Egyenlőségnél a céhek sorszáma dönt (minél kisebb,
annál jobb). E céhházra a készletből rá kell rakni egy hírnévcímert.

7) A legmegbecsültebb céh kijelölése

Minden céhház vendégszobájának bal szélső ablakáról a vendéglapka vissza-
kerül a dobozba, az összes többi vendéglapkát pedig a lehető legbalrább kell
csúsztatni. Végül az összes céhnél (a céhek sorszáma szerint) egyesével új 
vendégeket kell húzni, teljesen feltöltve a vendégszobákat. (Ha már nincs
elég vendéglapka a pakliban, egyes ablakok üresen maradhatnak.)

6) A vendégszobák feltöltése

Példa a favorit megnevezésére: Elsőként a sörfőzők céhénél kerül erre
sor. A narancssárga játékos eladta sörét a sörfőzőknek, így neki egy söre
sincs. Tegyük fel, hogy a kék játékos is így tett a forduló egy másik körében.
Így csak a sárga játékosnak van söre, tehát ő a sörfőzők favoritja. Visszarak-
ja egyetlen sörét a sörfőzők raktárára, viszont megkapja onnét a céhmester
lapkáját, a céh egy címerét, valamint a hírnévcímert is, mivel ebben a for-
dulóban ez a legmegbecsültebb céh.

Példa az 5-6. lépésre: A 4-es sörfőzőt a bal alsó ablakra kell
csúsztatni; ő lesz az új céhmester. Ha a vendégszobák bal szél-
ső ablakán lett volna vendéglapka, azt vissza kellett volna rak-
ni a dobozba. A két vendéglapka átkerül a bal oldali ablakok-
ra, a helyükre pedig két újabb vendéglapkát kell felcsapni a
pakliból. A többi céhnél is hasonlóképpen kell eljárni.

Példa a 7. lépésre: A sörfőzőké volt a legmegbecsültebb céh. A
többi céh közül  a legértékesebb a vargák és a nyomdászok céh-
mestere, de a vargák céhének sorszáma kisebb, így ők lesznek
a legmegbecsültebb céh.



A játék a negyedik fordulóval ér véget (a favoritok kijelölése, az ügynökök visszavétele és a bevétel ki-
osztása után). Ezután meg kell nézni, ki hány győzelmi pontot gyűjtött.

A játékosok átforgatják ládikólapjukat, és a sorrendkockájuk se-
gítségével azon összesítik győzelmi pontjaikat. Győzelmi pont
többféleképpen szerezhető:

Kézművestöbbségek
Minden céhnél külön meg kell nézni, kinél mennyi a megszer-
zett kézművesek összértéke, és ezt a játékosoknak össze kell
vetniük egymással:

Ez a szimbólum győzelmi pontot jelent.

Polgárok
A napszimbólumos polgárlapkák képessége most aktiváló-
dik. Egyes lapkák simán győzelmi pontokat adnak, mások
befolyásolják a számítást. A polgárlapkák képességeinek
felsorolása a 11-12. oldalon található.

A játék vége

Aki a legtöbb pontot szerezte, az győzött. (Egyenlőségnél az győz,
akinek több kézműveslapkája van. Ha ez is egyenlő, az számít, kinél
magasabb a kézműveslapkák összértéke.) Norenberc városában övé
a hatalom és a dicsőség... egészen a következő játékig!

Kézművesek összértéke
Ha valakinél az egy céhbe tartozó megszerzett kézművesek
összértéke 30 vagy több, jutalmul 2 pontot kap. (Egy játékos
több céhnél is kaphat ilyen jutalmat.)
Minden céhből
Akinél minden céhből van legalább egy lapka, 5 pontot kap.
Legnagyobb vagyon
Akinek a legtöbb tallérja van, 5 pontot kap. (Egyenlőség esetén
az érintettek mind 2-2 pontot kapnak.)
Címerek
Minél többféle címere van valakinek, annál több pontto kap
értük. Minden hírnévcímer különbözőnek számít!

0-2 különböző címer 0 pont
3 különböző címer 2 pont
4 különböző címer 5 pont
5 különböző címer 9 pont

14 pont
20 pont

6 különböző címe
7+ különböző címer

Ha nincs 2. vagy 3. helyezett, pontját az 1. helyezett kapja.
Egyenlőség esetén az számít, kinek van több kézműveslap-
kája. Ha még ez is egyenlő:
1. helynél: 4-4 pont az érintetteknek, nincs 2. helyezett.
2. helynél: 2-2 pont az érintetteknek, nincs 3. helyezett.
3. helynél: 0-0 pont az érintetteknek.

1. hely
5 pont

2. hely
3 pont

3. hely
1 pont

A kék játékos gyűjteménye:

A narancssárga játékos gyűjteménye:

A sárga játékos gyűjteménye:

9 0 15 32

10 10 14 4

13 20 3 4

 A céheket egyenként végignézve a sorrendek:
 a sörfözőknél: sárga (5 pont), narancs (3 pont), kék (1 pont és 1 az inas miatt)
 a pékeknél: sárga (5 pont és még 1, mert nincs harmadik), narancs (3 pont)
 a vargáknál: kék (5 pont), narancs (3 pont), sárga (1 pont)
 a nyomdászoknál: kék (5 pont), narancs és sárga (2-2 pont)
 kék a nyomdászaiért kap jutalomként 2 pontot
 sárga és narancs minden céhből szerzett egy kézművest (5-5 pont)

 kéknek öt különböző címere van (9 pont), narancsnak hat a vésnök miatt (14
pont), sárgának 4 pedig csak 4 különböző címere (5 pont)

sárga a leggazdagabb játékos (5 pont)

Összesítve (egy lapon az áttekintés kedvéért):

A narancssárga játékos győzött!

 kék 25 pontot gyűjtött
 sárga 35 pontot gyűjtött
 narancs 41 pontot gyűjtött.

 Példa: A kék játékos 2 pontot kap előmunkásáért (1 pont minden 4-es kéz-
művesért), a sárga 3 pontot nemeséért és másik 3-at adószedőjéért (10 talléron-
ként 1 pont). Az inas és a vésnök csak később aktiválódik.



Norenberc polgárai és képességeik
A polgárok

Az ügynökök felfogadása lehetetlen a tanácsosok
beleegyezése nélkül.
A játékos azonnal elveszi a készletből egy ügy-
nökét (ha ez még lehetséges - egy játékosnak leg-
feljebb 8 ügynöke lehet); a későbbi körökben
már használhatja is. Utána a lapkát nyom-
ban vissza kell keverni a vendégpakliba.

Tanácsos

 

Árukat nem csupán legális módokon lehet
szerezni; szerencsére már ismert a biztosí-
tás intézménye.
A játékos azonnal elvehet két tetszőleges
árut egy másik játékostól, aki megkap-
ja ez áruk aktuális ellenértékét (a céh-
mesterek értéke) a bankból. Utána a 
lapkát nyomban vissza kell keverni a 
vendégpakliba.

Tolvaj

A kézművesek kötelesek tiszteletben tartani a
poroszlók utasításait.
A játékos azonnal kicserélheti két ugyanazon
céhhez tartozó kézműves (például két pék) lap-
káját. A lapkák lehetnek műhelyen, vendég-
szobán, akár két különböző céhházon is. 
Céhmesterre azonban nem hat a poroszló.
Utána a lapkát nyomban vissza kell keverni 
a vendégpakliba.

Poroszló
Könnyű pénzkereseti lehetőség a kocsmai
zenészeké.
Minden forduló végén, a bevételfázis-
ban a játékos 3, illetve 5 tallért kap 
(ti. amennyi a lapkán látható) a 
bankból.

Muzsikus

Minél jobban fogynak a céh termékei, annál elé-
gedettebb a céhmester.
Amikor a játékos megszerzi a házalót, rá kell rak-
nia egy áruját. (Ha egy áruja se lenne, a lapkát 
nyomban vissza kellene keverni a vendégpakliba.) 
A forduló végén, amikor a céhmesterek meg-
nevezik favoritjukat, ez a lapka 4 ilyen áruként 
számolandó. A többi holdszimbólumos lapká-
tól eltérően a lépés végén a lapkát vissza kell 
keverni a pakliba; az árut a játékos visszakapja.

Házaló
Jobban keresnek azok a kézművesek, akik
céhét pártolja a főbíró.
Amikor valaki megszerzi a főbírót, azon-
nal rá kell raknia egy tetszőleges céhház
tetőterére; a játék végéig itt is marad. 
Minden forduló végén, a bevételfázisban
minden játékos annyi tallért kap a 
bankból, ahány ehhez a céhhez tartozó
kézművese van.

Főbíró

Sosem árt a nemesekhez törleszkedni.
A játék végén a játékos 2, illetve 3 győzelmi
pontot kap (amennyi a lapkán látható).

Nemesúr
Pénzzel szinte minden megvásárolható.
A játék végén a játékos minden teljes
10 tallérja után kap 1 győzelmi pontot.

Adószedő
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Nem olyan nagy kunszt ám címereket hamisítani...
A játék végén, a címerekért járó pontok kiszámí-
tásakor a vésnök egy hírnévcímernek számít.

Vésnök
Az előmunkás tart rendet és fegyelmet a
segédek és inasok között.
A játék végén a játékos 1 győzelmi pon-
tot kap minden olyan megszerzett kéz-
művese után (tartozzanak bár bárme-
lyik céhhez), amelyek értéke megegye-
zik az előmunkás lapkáján láthatóval
(ami lehet 2, 3 vagy 4).

Előmunkás

 

A kézművesek új generációja a mesterek hibáiból
tanul.
A játék végén, amikor az egyes céheknél kell
megnézni a megszerzett kézművesek összér-
tékét, a játékos minden 2. és 3. helyéért plusz 
1 győzelmi pontot kap.

Inas

Áttekintés

A negyedik forduló végén a játékosok összesítik pontjaikat:

Ha már mindenkinek holdoldalával felfelé van a passzkorongja, a forduló véget ér.
A forduló vége

A játék menete

• Polgárok: A polgárokért közvetve vagy közvetlenül győzelmi pontok járhatnak.

A játék vége

• Többcég a céheknél: Minden céhnél; 1. hely: 5 győzelmi pont; 2. hely: 3. győzelmi pont; 3. hely: 1 győzelmi pont.

• 30+ összérték: Minden céhnél 2 győzelmi pont annak, akinél a kézművesek összértéke legalább 30.

• Minden céh: 5 győzelmi pont jár annak, akinek minden céhből van legalább egy kézművese.

• Leggazdagabb játékos: 5 győzelmi pont (vagy 2-2 döntetlennél).

• Címerek: 2/5/9/14/20 győzelmi pont 3/4/5/6/7+ különböző címer után.
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1) Tervezési fázis: A játékosok akciókártyákat játszanak ki aszerint, mely céheknél akarnak cselekednk, vagy pedig passzolnak. 

2) Akciófázis: A céheket sorban kell szólítani. Egy játékos egy céhnél egy akciót hajthat végre - ha felfedi a megfelelő akciókártyát.

3) Végfázis: A játékosok megnézik, véget ért-e a forduló; ha nem, felkészülnek a következő körre.

A) Eladás: A játékos a céh saját áruiból ad el a céhnek, a céhmester megszabta áron.
B) Vendég felfogadása, játéksorrend: A játékos felfogad a vendégszobából egy vendéget, majd a játéksorrend első helyére kerül.
C) Vásárlás: A játékos legfeljebb 3 árut megvásárol a céh raktárából, a céhmester megszabta áron.
D) Semmittevés: A játékos nem csinál semmit.

1) A céhmesterek megnevezik favoritjukat: Minden céhnél az, akinek a legtöbb áruja van, bead 1 árut és kap egy céhcímert (plusz alkalmasint
           a hírnévcímert is).2) Ügynökök begyűjtése: Mindenki visszaveszi ügynökeit a céhházak tetőtereiről.
3) Bevétel: Minden játékos 3 tallért kap a bankból.
4) Passzkorong visszaforgatása: Mindenki ügynökoldalával felfelé forgatja passzkorongját.
5) Új céhmesterek: Minden céhnél a legalsó nem üres műhelyablakból a céhmester ablakára át kell rakni a kézműveslapkát.
6) A vendégszobák feltöltése: Minden céhnél a bal szélső ablakról le kell venni a lapkát, a többit balra áttolni, majd az üres ablakokat feltölteni.
7) A legmegbecsültebb céh: A legnagyobb értékű céhmester céhházára le kell rakni egy céhcímert (nem lehet az eddigi legmegbecsültebb céh).

 A játék 4 fordulóból áll, minden forduló legalább 1 körből. Minden kör 3 fázisból áll:


