Az épületek ábécésorrendben:

Ez a füzet elsősorban arra szolgál, hogy ha játék közben valamilyen speciális kérdés merülne fel, annak utánanézhessetek. A kártyalexikonban az összes
épület funkcióit, tulajdonságait, stb. megtaláljátok, miként a településekét is. A füzet harmadik része a különféle árukkal foglalkozik, a negyedik azzal,
hogyan szerezhettek meg bizonyos árukat a legfontosabb épületekhez és hogy az utolsó fordulóban melyek a leghasznosabb épületek.

1. fejezet: Az épületlexikon
Az épületlexikon alfejezetei: az alapépületek, a kezdőépületek, az A, a B, a C, a D épületek. A kolostorépületeket egy jel jelöli. Az épületeket nem ábécésorrendben találjátok, hanem funkcióik szerint csoportosítva. Az épületek számát a kártyák bal alsó sarkában találjátok.

Általános jel- és szómagyarázat

A funkciódobozban a fekete nyíl, benne számmal azt mutatja meg, hogy az épület képessége hányszor használható egy aktiválás során.
Ha a fekete nyílban nincs szám, a képesség bárhányszor használható.
A“/” választást jelez: vagy ez, vagy az.
Ha két áru látható egymás mellett, és nincs közöttük “/”, az “és”-t jelent.
Az árulapkákon négyféle szimbólum található: a

ételt jelent, az

energiát, a

pénzt és a

győzelmi pontot.

Fontos, hogy bizonyos esetekben be kell adni árut, árukat, más esetben viszont elegendő birtokolni azokat.
Amikor két lap szomszédos egymással, az azt jelenti, hogy egymás mellett, alatt, felett vannak - az átlós érintkezés nem számít szomszédosnak.
Ha egy játékos kap valamit, és nincs külön megemlítve, hogy honnét, a készletből kapja.
Az építőanyag összefoglaló szó a fára, agyagra, kőre és szalmára.
A szabály alapvetően a normál 3-4 személyes játékra hivatkozik.
A kivételek zárójelezve vannak.

Az alapépületek
A játékosok ezzel a három alapépülettel kezdenek, mviel ezek rá vannak nyomtatva a birtoktáblákra.
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Gazdaság (alapépület)
Pontérték: 0
Szomszédsági érték: 2
Típus: Termelőépület (rota)
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Búza vagy birka. Választhatsz, hogy birkát vagy búzát termelsz.
A búza-, a birka- vagy a dzsókerjelző helyzete szerint kapsz búzát
vagy birkát: amelyik mezőjén van a rotának a jelző, annyi árut
kapsz a készletből. Ezután a jelzőt rakd át a rota 0-s mezőjére.
Ha a dzsókerjelzőt választod, akkor is vagy búzát kapsz, vagy
birkát (te döntesz), nem vegyesen.

or

Agyagdomb (alapépület)
Pontérték: 0
Szomszédsági érték: 3
Típus: Termelőépület (rota)
Agyag. Az agyag- vagy a dzsókerjelző helyzete szerint kapsz
agyagot: amelyik mezőjén van a rotának a jelző, annyi agyagot
kapsz a készletből. Ezután a jelzőt rakd át a rota 0-s mezőjére.

Az apát háza (alapépület)
Pontérték: 0
Szomszédsági érték: 2
Típus: Termelőépület (rota)

ácsműhely .................. 3
beszélőszoba ............... 5
csűr ............................ 2
dormitorium .............. 7
a druida háza .............. 4
építészpiac ................. 3
erdei házikó ............... 6
filiálé .......................... 7
fogadó ....................... 4
fürdőház .................... 5
fűtőház ...................... 6
gyapjúfonó ................. 3
hajóépítő műhely ....... 5
hajózási társaság ......... 6
a hamisító műhelye .... 7
hamis világítótorony .. 3
kádárműhely .............. 7
kápolna ...................... 5
káptalanház ................ 4
kastély ........................ 6
kerítés ........................ 7
kikötői sétány ............ 3
kincstár ...................... 7
kocsma ...................... 5
kohó .......................... 2
kolostori műhely ........ 4
kolostori templom ...... 5
kolostorkert ............... 3
kolostorudvar ............. 2
kőfaragó ..................... 3
kőfejtő ........................ 4, 6
könyvtár .................... 4
kunyhó ...................... 3
lakóhajó ..................... 3
lepárló ........................ 5
magtár ....................... 2
majorság .................... 4
malátázó .................... 2
martürion .................. 5
mészárszék ................. 4
népünnepély .............. 7
oszlopcsarnok ............ 5
palota ........................ 6
papírmalom ............... 7
perjelség ..................... 2
piac ............................ 2
refectorium ................ 6
remetetorony ............. 7
scriptorium ................ 4
sekrestye ..................... 6
sörfőzde ..................... 3
sütőház ....................... 2
szent hely ................... 4
szerzetház ................... 8
szőlőhegy ................... 4, 6
szélmalom .................. 2
tőzegégető .................. 2
tőzegkereskedő ........... 7
udvarház .................... 8
uradalmi központ ....... 6
városi ház ................... 6
vendégház .................. 8
zarándokhely .............. 7
zarándokszállás ........... 8

Dénár. A dénár- vagy a dzsókerjelző helyzete szerint kapsz
dénárokat: amelyik mezőjén van a rotának a jelző, annyi dénárt
kapsz a készletből. Ezután a jelzőt rakd át a rota 0-s mezőjére.

A birtoktábla épületei a játék legelső épületei; utóbb újabb épületekre is szert tesztek majd. E további épületekről az elkövetkező fejezetekben olvashattok: először a kezdőépületekről (ezeket a bibliaikonról ismerhetitek fel), utána pedig az A-D épületekről. Fontos, hogy építkezésnél mindig forgassátok az épületkártyát a megfelelő oldalára - a franciára vagy az írre aszerint, melyik verzióval játszotok éppen.

1. fejezet
Épületlexikon .................... 1
2. fejezet
Településlexikon ......... ....... 8
3. fejezet
Mihez kell? ........................ 9
4. fejezet
Hogyan szerezhetem meg? 10
Közreműködők .............. 12
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A kezdőépületek

Sütőház

A perjelség és a kolostorudvar a legfontosabb kezdőépületek, mivel ezek biztosítják a legnagyobb rugalmasságot.

Perjelség
Költség: 1 fa, 1 agyag
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 3
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: G01
Egy olyan épületet használhatsz vele, amelyen ott egy perjel. Az mindegy, hogy ez a perjel a tiéd-e vagy egy ellenfeledé. Munkaszerződést csak akkor kell kötnöd, ha ellenfeledé a perjelsség; azért az épületért, amit a perjelség révén használsz, nem kötsz munkaszerződést.
Kiválthatsz láncreakciót (például a perjelség révén használod egy palota képességét. (A palota és az uradalmi központ lehetővé teszi foglalt
épületek használatát. A kolostorkerttel vagy a kunyhó révén végtelen ciklust lehetne létrehozni; ezért van az, hogy a kolostorkert és a kunyhó fordulóként csak egyszer használható.)

Költség: 2 agyag, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
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Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F05
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Forgass át bárhány lisztet kenyérré. Minden átforgatás fél energiába kerül. Az energiaköltség összegezve is kifizethető (ha például
6 lisztet forgatsz át, beadhatsz egyetlen tőzegtéglát (3 energia). Ha
túlfizetsz, a fölös energia elvész. Ezután eladhatsz legfeljebb 2 kenyeret, darabját 4 dénárért. 2 kenyér 6 ételt jelent, míg 8 dénár 8
ételt ér. (Ugyanakkor a kolostortemplomhoz kenyér kell, így nem mindig
célszerű az összes kenyeret eladni; ugyancsak hasznos lehet a martürionnál is, ahol 13 különféle áru kell.)
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(A perjelség mindjárt a játék elején megépíthető, hasonlóképpen a magtár/csűrhöz, a kohóhoz, a tőzegégetőhöz, a kőfaragóhoz vagy a
gyapjúfonóhoz. Lehetőleg célszerű kerülni a saját perjel lerakását a perjelség aktiválásához.)

Kohó
A kolostorudvar az egyik legfontosabb épület a játék elején. A kolostorudvar révén átválthatjátok áruitokat más áruféleségekre. De mégis, milyenekre? A birtoktáblák megvásárlásához pénz kell, az építkezéshez fa és agyag, a településekhez tőzeg és birka, nemkülönben étel és energia is.
(A búza ételként kevésbé jó, mint a birka, de hosszútávon pénzt is jelent majd.)

Kolostorudvar
Költség: 2 fa
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 4
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G02
3 különböző árut beadva kapsz 6 ugyanolyan alapárut. Az alapáruk azok az áruk, amelyekből a játék elején kaptok: fa, agyag, búza,
birka, tőzeg és dénár. A beadott három (különböző) árunak nem kötelező alapárunak lennie. Fontos, hogy az árulapkák elő- és hátoldala más-más árut jelent. Ez különösen fontos a búza esetében, mivel a búza bármikor átforgatható szalmává. A dénár is árunak számít.
A kapott 6 alapáru fajtája lehet olyan, ami ott volt a 3 beadott áru között; azonban előbb be kell adni a 3 különböző árut, és csak utána
lehet a készletből elvenni a 6 azonos alapárut.
Példa: Jenő bead 1-1 követ, dénárt és tőzeget, hogy kapjon 6 tőzeget. Előbb be kell adnia a készletbe a tőzeglapkát, mielőtt elvehet onnét 6
tőzeglapkát (logikailag Jenő 2 különböző nem-tőzegért kap 5 tőzeget, amennyiben van egy tőzege).

A kolostorudvarral gyorsan búzához lehet jutni a játék elején, hogy azután a búzából liszt, majd kenyér készüljön a szélmalomban, valamint a
pékházban, illetve maláta, majd sör készüljön a malátázóban, utána pedig a sőrfőzdében, a játszott verzió függvényében. A másik módszer a
magtár/csűr haszuálata, azonban ezek csak négy játékos esetén kerülnek a játékba.

Magtár
Költség: 1 fa, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 4
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: F03
1 dénárt a készletbe beadva kapsz 6 búzát.
Ne mozgasd a rotán a búzajelzőt. (A magtár nyomban a játék
kezdetén felépíthető és aktiválható.)

Szélmalom

Csűr
Költség: 1 fa
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 2
Szomszédsági érték: 4
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: I03
(A csűrt közvetlenül a kolostor felügyeli.)
1 dénárt átforgatva kapsz 4 búzát.
A könyv győzelmi pontot jelent, azonban sem pénzként,
sem ételként nem használható. A könyv nem forgatható
vissza dénároldalára. (A csűr nyomban a játék kezdetén felépíthető és aktiválható.)

Malátázó

Költség: 3 fa, 2 agyag
Építési terület: csak tengerpart vagy domboldal

Költség: 2 agyag
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Pontérték: 10
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F04

Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 4
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I04

Forgass át legfeljebb 7 búzát szalmára.
Ahány búzát átforgattál, annyi lisztet kapsz. A liszt, miként a búza, 1 ételt
jelent, viszont kenyér süthető belőle (ami már 3 ételt jelent) a pékházban.
(A szélmalom csak tengerparton vagy domboldalon építhető fel - csak ott elég
erős a szél a malom lapátkerekének forgatásához.)

Forgass át bárhány húzát szalmára, és ahány búzát átforgattál, annyi malátát kapsz. A maláta, miként a búza, 1
ételt jelent, viszont sör főzhető belőle (ami már 5 ételt jelent)
a sörfőzdében; ezenkívül a lepárló működtetéséhez is kell
maláta, ott ugyanis 1-1 malátából, fából és tőzegből 2 whiskey készül.

Költség: 1 agyag, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 2
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: G06
Adj el vagy 3 energiát 5 dénárért, vagy 6 energiát 8 dénárért,
vagy 9 energiát 10 dénárért. Egy tőzegtégla (l. a következő épületet)
3 energiát jelent, egy tőzeg 2 energiát, egy fa 1 energiát és egy szalma 0.5 energiát. Ha túlfizetsz, a fölös energia elvész; eladhatsz például 4 energiát (2 tőzeget) 5 dénárért vagy 10 energiát (5 tőzeget)
10 dénárért. (Ha a játék elején megépíted a kohót és nyomban rá is
rakod a perjeled, azonnal beadhatsz 3 energiát 5 dénárért. Igaz, csak
1 birkát és 6 dénárod marad, azonban gyorsan vehetsz két birtoktáblát.)
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Tőzegégető
Költség: 1 agyag
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
(figyelj a szomszédsági értékre!)
Pontérték: 4
Szomszédsági érték: -2
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G07
Kapsz 1 tőzegtágát és 1 dénárt. Emellett bárhány tőzeget átforgathatsz tőzegtéglára. A tőzegtégla 3 energiát jelent, míg a tőzeg
csak 2-t, a fa csak 1-et és a szalma csak felet. Ellentétben a fával és
a szalmával, sem a tőzeg, sem a tőzegtégla nem építőanyag. Energiára szükséged lesz települések alapításához, de energiát használ a
kohó, a sütőház, a kőfaragó, a kolostori műhely, a hajózási társaság
és az udvarház is. Ugyanakkor nem feltétlen célszerű az összes tőzeget átforgatni - bizonyos esetekben, így a piacnál, a kolostorudvarnál, a filiálénál, de különösen a martürionnál jobb, ha minél
többféle árud van. Az ír verzióban a whiskey lepárlásához is tőzeg
kell. (Ha a játék elején rögtön megépíted a tőzegégetőt és nyomban rá
is rakod a perjeled, lényegében kapsz 1 dénárt és 4 energiát. Meg is
érheti, különösen, ha utána nyomban tudsz venni egy birtoktáblát 2
dénárért.)
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Piac
Költség: 2 kő
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
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Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 8
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F08
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Adj be 4 különböző árut, hogy kap 1 kenyeret és 7 dénárt. Az árulapkák
elő- és hátoldala más-más árut jelent. Ez különösen fontos a búza
esetében, mivel a búza bármikor átforgatható szalmává. A dénár is
árunak számít. (Így, ha van legalább 1 dénárod, lényegében 3 különböző áruért kapsz 6 dénárt.) A piac felépítéséhez kő kell. A játék elején csak a kőfaragótól vagy az építészpiacon szerezhetsz követ.
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Sörfőzde

Kolostorkert

Költség: 2 kő, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 9
Szomszédsági érték: 7
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I05
Forgass át bárhány malátát lisztté. Minden átforgatás 1
búzába kerül. Ezután eladhatsz 1 sört 7 dénárért. 1 sör
5 ételt jelent, míg 7 dénár 7 ételt. (Ugyanakkor a kápolnához és a népünnepélyhez nem étel kell, hanem kifejezetten sör.)
A sörfőzde megépítéséhez kő kell; a játék elején csak a kőfaragótól vagy az építészpiacon szerezhetsz követ.

Költség: 3 dénár
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 0
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: F09
Kapsz 1 szőlőt. Aktiválhatsz egy üres szomszédos épületet. Ehhez nem
raksz le a szomszédos épületre szerzetest. Az átlósan szomszédos épületek
nem számítanak szomszédosaknak, vagyis nem is aktiválhatók a kolostorkerttel. Ha egy ellenfeled kolostorkertjét aktiválod, akkor csak ezért az
aktiválásért kell munkaszerződést kötnöd, a kolostorkert miatt aktivált
másik épület miatt viszont nem. A kolostorkert fordulónként csak egyszer aktiválható. (Mivel fordulónként csak egyszer használható, nem lehet
vele és a perjelséggel végtelen ciklust kialakítani. Habár a kolostorkert felépítéséhez csak pénz kell, építőanyag nem, attól ez még építési akciónak számít.)

Gyapjúfonó
Költség: 1 fa, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 3
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: I09
Kapsz 3 dénárt, ha van legalább 1 birkád. Ha legalább
5, illetve 9 birkád van, e 3 dénár mellé kapsz még további 2, illetve 3 dénárt. A birkát, birkákat nem adod vissza,
elegendő, ha bemutatod azokat. A hús már nem számít
birkának. (Ha a játék kezdetén rögtön megépíted a gyapjúfonót és nyomban rá is rakod a perjeled, azonnal kapsz 3 dénárt.
Így lesz 1-1 agyagod, birkád, tőzeged, valamint 4 dénárod ez pont ugyanannyi árulapka, mintha a tőzegégetőt építetted
volna meg.)

A kolostorudvar nem csupán arra biztosít lehetőséget, hogy
búzához juss, hanem más árukhoz, pl. dénárhoz. Persze dénárhoz más módon is hozzájuthatsz, mint például a kohó révén.
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A tőzegégető tőzegtéglát csinál a tőzegből. Ez a közbülső lépés
különösen akkor hasznos, ha a kohót használva energiát váltasz
át dénárra, vagy pedig települések alapításakor, hiszen mind a
halászfaluhoz, mind a tanyabokorhoz pontosan 3 energia kell.

Coast, Plains,
Hillside

Peat Coal
Kiln

Költség: 2 fa, 1 agyag
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Cost: 1 kő, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Pontérték: 7
Szomszédsági érték: 0
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: F10

Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 0
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: I10

Vegyél le egy erdőkártyát birtokodról, és utána hajts végre egy építési
akciót. Az erdőkártya eltávolításért nem kapsz fát. Nem kötelező az éppen
megtisztított területen építkezned. A perjeledet rögtön le is rakhatod az éppen felhúzott épületre - amennyiben a perjeled nincs épületen. (Két játékos esetén nem használjátok az ácsműhelyt, mivel a révén egy fordulóban
mind a három szerzetes lerakható lenne.)

A tőzegégető mellett a piac, a hamis világítótorony és a
gyapjúfonó révén is pénzhet juthatsz.

Kapsz 1 malátát. Aktiválhatsz egy üres szomszédos épületet.
Ehhez nem raksz le a szomszédos épületre szerzetest. Az átlósan
szomszédos épületek nem számítanak szomszédosaknak, vagyis
nem is aktiválhatók a kunyhóval. A kunyhó fordulónként
csak egyszer aktiválható. (Mivel fordulónként csak egyszer használható, nem lehet vele és perjelséggel végtelen ciklust kialakítani.)
A kunyhó megépítéséhez kő kell; a játék elején csak a kőfaragótól vagy az építészpiacon szerezhetsz követ.

A francia verzióban a kikötői sétány csak tengerparton építhető fel. Az ír variánsban található az egyetlen “épület”, ami tengeren “építhető” fel: a
lakóhajó.

Kikötői sétány

additionally:

Kunyhó

Lakóhajó

Költség: 1 fa, 1 kő
Építési terület: csak tengerparton

Költség: 2 kő
Építési terület: csak tengeren

Pontérték: 1
Szomszédsági érték: 7
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F11

Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I11

Kapsz 1-1 cserépedényt, bort, fát és dénárt. Cserépedény a városi házhoz kell (C pakli), illetve a sekrestyéhez (D pakli). Bor sokféle dologra jó,
például a palotához is kell. A kikötői sétány megépítéséhez kő kell; a játék
elején csak a kőfaragótól vagy az építészpiacon szerezhetsz követ.

Kapsz 1-1 malátát, tőzeget, fát és dénárt. Maláta, fa és tőzeg,
pont ez kell a whiskey-hez. A lakóhajó nagyon értékesnek tűnik,
de ne feledd, letakarod vele a tengert, ami magában is 3 szomszédsági értékkel bír.

A piachoz, a kikötői sétányhoz, illetve a sörfőzdéhez és a kunyhóhoz kő kell. A játék elején csak a kőfaragótól szerezhettek követ, illetve még, ha
négyen vagytok, az építészpiacon. Utóbb, mikor már van kőfejtő, könnyebben juttok kőhöz.

Kőfaragó
Hamis világítótorony
Költség: 2 fa, 1 agyag
Építési terület: kizárólag tengerparton
Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I08
Kapsz 3 dénárt, valamint 1 sört vagy 1 whiskey-t.
Ne feledd, a sör 3 ételt ér, a whiskey pedig 2 dénárt.

Költség: 1 fa
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 6
Szomszédsági érték: 1
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G12
Legfeljebb ötször 2 ételt és 1 energiát beadva kapsz 1 követ. A beadott mennyiséget összegezheted, például beadhatsz 2 kenyeret
(kétszer 3 étel) és 1 tőzegtéglát (3 energia) 3 kőért cserébe. (Ha a játék kezdetén rögtön megépíted a kőfaragót és nyomban rá is rakod a
perjeled, 4 ételt és 2 energiát becserélhetsz 2 kőre. Igaz, csak egyetlen alapárud marad, 1 agyag, azonban hamar meg tudsz építeni olyan
épületeket, mint a piac vagy a sörfőzde.)

Ha négyen vagytok, ugyanannyi áru kerül a rota révén a játékba, mint amikor csak hárman játszotok. Azért, hogy biztosan legyen
elég építőanyag, ilyenkor elérhető a számotokra az építészpiac.

uilt

Építészpiac
Költség: 2 agyag
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
A perjelség mellett a kolostorkertnél és a kunyhónál fontos a
helyes szomszédság megválasztása.

Pontérték: 6
Szomszédsági érték: 1
Játékosszám: 4 (a pasziánsznál megkapja a semleges játékos)
Az épület száma: G13
Adj be 2 dénárt, hogy a készletből kapj 2 fát, 2 agyagot, 1 követ és 1 szalmát. A kőfaragóval összevetve lassabban, de olcsóbban jutsz
kőhöz az építészpiac révén. (A pasziánsznál a semleges játékos kapja meg az építészpiacot, mivel túl erős lenne, ha nálad lenne.)
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Az A épületek

A – Mészárszék

Az A épületek más-más árukat biztosítanak aszerint, melyik verzióval játszotok. A szőlőhegy szőlőt ad a rota révén, míg a majorság szintúgy szőlőt, valamint lisztet és kenyeret. A szent hely ellenben sört vagy whiskey-t biztosít, nemkülönben búzát vagy malátát.
A – Szőlőhegy

A – Szent hely

Költség: 1 fa
Építési terület: csak domboldalon

Költség: 1 kő
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 2-4
Típus: Termelőépület (rota)
Az épület száma: F14

Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I14

Szőlőt termelsz. A szőlő- vagy a dzsókerjelző helyzete szerint kapsz
szőlőt: amelyik mezőjén van a rotának a jelző, annyi szőlőt kapsz
a készletből. Ezután a jelzőt rakd át a rota 0-s mezőjére. (A szőlőjelző csak a B paklival együtt kerül játékba; addig a szőlőhegy csak
a dzsókerrel használható.)

(Írország legismertebb szent helyei a druidákhoz kapcsolódnak.)

Pontérték: 8
Szomszédsági érték: -3
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G19
Forgass át bárhány birkát, és minden átforgatott lapkáért adj be 1
szalmát. A birka 2 ételt jelent, a hús viszont 5-öt. (A szalma az állat
felnevelési költsége, takarmánya.)
.

A B épületek

Kapsz 1 könyvet. Emellett kapsz 2 búzát vagy 2 malátát,
valamint 1 whiskey-t vagy 1 sört. Nem vehetsz el a 2 búza
vagy a 2 maláta helyett 1-1 búzát és malátát.

Az A pakli épületei között vannak olyanok is, amelyek révén könnyebben juthattok alapárukhoz. A druida háza 5 azonos alapárut
és 3 másmilyen alapárut ad, míg a káptalanház minden alapáruból egyet.

A – Majorság

Költség: 2 fa, 2 agyag
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
(ügyelj a negatív szomszédsági értékre!)

A – A druida háza

Költség: 1 agyag, 1 kő
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Költség: 1 agyag, 1 kő
Építési terület: csak domboldalon

Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: F15

Pontérték: 6
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: I15
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B – Fogadó
Költség: 2 fa, 2 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

C
L

Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: F20
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(Egyes majorságok adót fizetnek a kolostornak.)

(A druidák a kelta társadalmak vallási vezetői voltak.)

Adj el legfeljebb 7 ételt, darabját 1 dénárért. Akár megteszed, akár
nem, adj el 1 bort 6 dénárért. Összesítheted a költséget, például eladhatsz 1 kenyeret (3 étel) és 2 birkát (2-2 étel), összesen 7 dénárért.
“Túlszállíthatsz”, például eladhatsz 2 húst (5-5 étel) 7 dénárért.

Forgasd át 1 egydénárosodat könyvoldalára, hogy kapj 1 kenyeret, 2 szőlőt és 2 lisztet.

Adj be 1 könyvet, hogy kapj 5 azonos alapárut valamint 3
másmilyen azonos alapárut. Az alapáruk az agyag, a fa, a tőzeg,
a búza, a birka és az egydénáros. Nem vehetsz el 8 azonos alapárut.

B – Borászat

Coast, Plains,
Hillside

A – Káptalanház

Cloister
Chapter House

Költség: 3 agyag, 1 szalma
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy
domboldalon)
Pontérték: 2
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: G16

(A káptalanházban a szerzetesek összegyűlnek, tanácskoznak, szent olvasmányokat hallgatnak.)
Mind a hat alapáruból kapsz 1-1-et. Ez ugyanaz a hat alapáru, amiből egyet-egyet kap a játék
elején (2-4 játékos esetén): agyag, fa, tőzeg, búza, birka, dénár.

A – Scriptorium

Költség: 2 kő, 1 szalma
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)

Költség: 1 fa, 1 szalma
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)

Pontérték: 7
Szomszédsági érték: 7
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F17

Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I17

Forgass át legfeljebb 3 egydénárost könyvoldalára. Akár megteszed, akár nem, adj be 1 könyvet, hogy kapj 1 húst és 1
bort. A könyv győzelmi pontokat ér, de nem jelent sem ételt,
sem pénzt. A könyv sosem forgatható vissza dénároldalára.
.
(A
bor hasznos lehet a kolostori templomnál, de még inkább a palotánál.)

(A scriptorium a kolostori írószoba, ahol a szerzetesek kézzel
másolják a szent és a világi könyveket.)
.
Forgass
át 1 egydénárost könyvoldalára, hogy kapj a készletből 1 húst és 1 whiskey-t. A könyv győzelmi pontokat ér, de
nem jelent sem ételt, sem pénzt. A könyv sosem forgatható viszsza dénároldalára.

A – Kolostori műhely
Költség: 3 fa
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 7
Szomszédsági érték: 2
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G18
Forgass át legfeljebb 3 agyagot. Akár megteszed, akár nem, forgass át egy követ. Minden átforgatott lapkáért be kell adnod 1
energiát. Összesítheted az energiaköltséget. A túlfizetett energia elvész. (Például beadhatsz 1 tőzegtéglát (3 energia), hogy átforgass
1
.
követ és 1 agyagot.)

Az utolsó épület az A pakliban a mészárszék. A mészárszék ételből több ételt csinál, miként a tőzegégető energiából több energiát.
(Utóbb lesznek olyan települések, amelyekért nagyon sok győzelmi pont jár, de nagyon sok étel kell majd hozzájuk.)
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Költség: 2 agyag, 2 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

C
L

Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F21

E
N
B

Fontos, hogy a borászat megépítése mindenki számára 1 dénárról
2 dénárra növeli a munkaszerződés költségét (persze borral is lehet
fizetni).

Im
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Forgass át bárhány szőlőlapkát. Akár megteszed, akár nem, adj el Tra
1 bort 7 dénárért. (Nem kell feltétlen eladni a bort, a palotához vagy a for
co
kolostori templomhoz szükség lehet rá.)

A játék elején még nem sok értelme lenne azoknak az épületeknek, amelyek az árukból győzelmi pontokat csinálnak. Hogy mégis ott
van az A pakliban a könyvtár és a kolostori műhely, annak az az oka, hogy más funkciójuk is van, nem csupán győzelmi pontokat
adnak. A scriptorium hasonlít a könyvtárhoz, azonban kevésbé hatékony.

A – Könyvtár

B–

B – Kőfejtő
Költség: 5 dénár
Építési terület: csak hegyen (ügyelj a negatív szomszédsági
értékre!)
Pontérték: 7
Szomszédsági érték: -4
Játékosszám: bármennyi
Típus: Termelőépület (rota)
Az épület száma: G22
Követ termelsz. A kő- vagy a dzsókerjelző helyzete szerint kapsz követ: amelyik mezőjén van a rotának a jelző, annyi követ kapsz a készletből. Ezután a jelzőt rakd át a rota 0-s mezőjére. A kőfejtő előbb
játékba kerül, mint maga a kőjelző - addig a kőfejtő csak a dzsókerrel használható. A kő nem számít alapárunak. (Habár a kőfejtőhöz
pénz kell, nem építőanyag, ettől a megépítése még építési akciónak számít.) Minden település, amelyik a kőfejtővel azonos táblán van, elszenvedi a kőfejtő zaját (negatív szomszédsági érték).

Coast, Plains,
Hillside

Slaughterhouse

B – Fürdőház

B – Beszélőszoba

Költség: 1 kő, 1 szalma
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)

Költség: 3 fa, 2 agyag
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)

Pontérték: 2
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: F23

Pontérték: 7
Szomszédsági érték: 1
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: I23

(A fürdőház nem csupán tisztálkodásra szolgált, hanem egyrészt
a betegek meggyógyítására, másrészt kedvelt találkozóhely volt.)

(A beszélőszoba az az épület vagy helyiség, ahol a kolostor lakói
találkozhattak, beszélhettek a világiakkal.)

Forgass át egy egydénárost könyvoldalára, hogy elvegyél a
Adj be 2 dénárt, hogy visszavedd a perjeled, majd utána végkészletből 1 cserépedényt. Ezután azonnal vedd vissza az épü- rehajts egy építkezési akciót. Perjeledet vedd le az épületről,
letekről összes szerzetesedet.
ahol van, és rakd vissza magad elé. Az újonnan felhúzott épületre akár nyomban le is rakhatod. (Ez az épület a pasziánsznál
A fürdőház tulajdonosa is visszaveszi a fürdőházra lerakott szerzetesét.
nagyon fontos.)
A szerzetesek visszavétele azonnal megtörténik (nem pedig a következő

A fogadó révén ételből pénzt csinálhatsz; ha a mészárszék miatt
túl sok ételed van, azt itt pénzre válthatod. Ezenkívül bort is felszolgálsz a fogadódban. Bort a borászatban szerezhetsz. Az ír variánsban bor helyett whiskey van, amit a kocsmában lehet pénzért eladni.

B – Kocsma
Költség: 1 fa, 1 kő
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: I20
Adj el 1 sört 8 dénárért. Akár megteszed, akár nem, adj
el 1 whiskey-t 7 dénárért.

B – Lepárló

forduló eleén).

Az építkezést gyorsító épületek ellentéte három nagy épület (egy egyházi és két világi); hosszan kell gyűjtögetni az építőanyagokat a felhúzásukhoz.
E háromból az egyházi a B, a világiak a C pakliban találhatók. Az egyházi épület, a kolostori templom illetve a káolna révén juthattok az értékes
ereklyékhez.

B – Kolostori templom

B – Kápolna

Költség: 5 agyag, 3 kő
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)

Költség: 3 agyag. 3 kő
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)

Pontérték: 12
Szomszédsági érték: 9
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F24

Pontérték: 10
Szomszédsági érték: 8
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I24

Adj be 1-1 kenyeret és bort, hogy kapj a készletből 1 ereklyét.
Ezt egyszer vagy kétszer csinálhatod meg.
(Az összes épület közül a kolostori templomnak van a legnagyobb
szomszédsági értéke.)

(A név a latin capella, cappa - köpeny - szóból származik.)
Forgass át egy egydénárost könyvoldalára. Akár megteszed,
akár nem, legfeljebb háromszor adj be 1-1 sört és whiskey-t,
hogy kap 1 ereklyét.

Költség: 2 agyag, 2 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Az ereklyék csak a második legértékesebb lapkafélék; a legértékesebbek a csodák. Csodákat legnehezebben a martürionban szerezhettek, mivel itt 13 különféle árut kell beadni egy csodáért - az is igaz, hogy a legjobb esetben 0 győzelmi pontot cserélve 30-ra. Az oszlopcsarnok az
ellentéte a martürionnak: itt 1 áruért cserébe kapsz 14-et, azonban veszítve 8 győzelmi pontot.

Pontérték: 6
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I21

B – Martürion

Fontos, hogy a lepárló megépítése mindenki számára 1
dénárról 2 dénárra növeli a munkaszerződés költségét
(persze whiskey-vel is lehet fizetni).
Adj be a bárhányosz 1-1 malátából, fából és tőzegből álló
lapkacsoportot a készletbe, hogy minden ilyen csoportért
kapj a készletből 2 whiskey-t. A maláta helyett nem adhatsz be sört, miként a fa helyett sem whiskey-t és a tőzeg
helyett sem tőzegtéglát.

A kőfejtő révén végre nagyobb mennyiségben szerezhettek követ.
A kő azért fontos, mert az épületekhez egyre több és több kőre
lesz szükségetek.

Költség: 1 fa, 1 agyag
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 0
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: F25

B – Oszlopcsarnok
Költség: 2 agyag
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 2
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: I25

(A martürion az a hely, ahol a mártírok, boldogok, szentek ereklyéit, csontjait tárolják és mutogatják - afféle középkori múzeum.) (Az oszlopcsarnok inkább csak egy fedett út, ami összeköti a
kertet a kolostor központi épületegyüttesével.)
Adj be 13 különböző árulapkát, hogy kapj a készletből 1 cso- Adj be 1 ereklyét, és vegyél el a készletből 2 követ és minden
dát. Az árulapkák elő- és hátoldala különböző árulapkának száalapáruból (agyag, fa, tőzeg, búza, birka, egydénáros) 2-t.
mít (ez különösen a búzánál fontos, ami bármikor átforgatható
Lényegében 1 árulapkáért kapsz 14-et, azonban veszítesz 8 győszalmává). Az egydénáros és az ötdénáros is különböző árulapka. zelmi pontot.
A francia variánsban 19 különböző árulapka van (a csodával nem
számolva). Összesen csak 8 csoda van - ha ezeket már mind megszereztétek, a martüriont többé értelmetlen aktiválni.

A hajóépítő műhely révén szerezhető meg a harmadik legértékesebb áru, a díszitőelem.
Mountain

Quarry

B – Hajóépítő műhely
Költség: 4 agyag, 1 kő
Építési terület: csak tengerparton (ügyelj a negatív szomszédsági értékre!)
Pontérték: 15
Szomszédsági érték: -2
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G26

Coast

Shipyard

Ajd be 2 fát, hogy kapj a készletből 1-1 díszítőelemet és ötdénárost. Az akció fordulónként csak egyszer hajtható végre. Az ötdénáros 2 győzelmi pontot ér, így lényegében
a2
.
fáért 6 győzelmi pontot kapsz.

A játék elején az ácsműhely segíti az építkezést. A fürdőház
illetve a beszélőszoba segítségével az építkezés még jobban
felgyorsítható.
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A C épületek

C – Szőlőhegy

A C pakli legfontosabbjai a nagy világi épületek. A palotáért és az uradalmi központért pénzzel kell fizetni, míg a kastélyhoz fa és
kő kell.
C – Palota

C – Uradalmi központ

Költség: 25 dénár
Építési terület: csak domboldalon

Költség: 20 dénár
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Pontérték: 25
Szomszédsági érték: 8
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F27

Pontérték: 18
Szomszédsági érték: 7
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I27

Adj be 1 bort, hogy aktiválj egy tetszőleges foglalt épületet. Az mindegy,
hogy ez az épület a tiéd-e vagy egy játékostársadé. Játékostárs épületének
használatakor nem kötsz munkaszerződést, vagyis nem fizetsz érte. Az aktivált épületre nem kerül szerzetes. (Habár a palota megépítéséhez pénz kell,
nem építőanyag, attól még a felhúzása építési akciónak számít.)

Költség: 1 fa
Építési terület: csak domboldalon

Szőlőt termelsz.

Ez a második szőlőhegy. Az első szőlőhegy a B paklival kerül játékba; a részletes szabályok ott olvashatók.

Pontérték: 15
Szomszédsági érték: 7
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G28
A rendelkezésedre álló települések közül építs fel egyet. Ehhez ki kell fizetned a település teljes étel- és energiaköltségét. Ha a kezedben nincs településkártya, nem használhatod a kastélyt (és ekkor a következő településfázisban sem tudsz majd települést létrehozni).

Könnyebb kőhöz jutni, miután a játékba került a második kőfejtő, illetve az erdei házikó.
Így egyszerűbb lesz a kastély felépítése.

C – Kőfejtő
Költség: 5 dénár
Építési terület: csak hegyen (ügyelj a negatív szomszédsági értékre!)
Pontérték: 7
Szomszédsági érték: -4
Játékosszám: 3-4 (a rövid játékban, valamint a kétszemélyes hosszú játékban el kell távolítani)
Típus: Termelőépület (rota)
Az épület száma: F29
Követ termelsz.

Ez a második kőfejtő. Az első kőfejtő a B paklival kerül játékba; a részletes szabályok ott olvashatók.

Pontérték: 6
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F30

Vegyél le birtokodról egy erdőkártyát, hogy elvegyél a készletből 2 birkát, 2 fát és 1 követ. (Az építészpiachoz hasonlóan
itt is szerezhetsz követ, de ez a módszer lassú - viszont hatékonyabb,
legalábbis más szempontból. Akkor is használhatod az erdei házikót,
ha nincs erdőkártyád, de ilyenkor nem kapsz semmit.)

C – Refectorium

E
N
B

(A fűtőház gondoskodott télen a melegről; általában csak itt, a kony- (Fi
hában és a betegházban szabadott tüzet gyújtani.)
Tra
Adj be 1 dénárt, hogy végrehajts egy favágást és/vagy egy tőzegvágást. (Le
go
kell venned a birtokodról favágásnál 1 erdőkártyát, tőzegvágásnál 1 lápkártyát.) A
of
favágásért, tőzegvágásért járó fát, tőzeget a rota szerint kapod. Ha nincs már er- tan
dőkártyád, nem tudsz fát vágni, és nem tudsz tőzeget vágni, ha már nincs láptim
kártyád. (Akkor is aktiválhatod a fűtőházat, ha sem erdő-, sem lápkártyád nincsen, (No
de ekkor az 1 dénárodért nem kapsz semmit, legfeljebb a lábaidat tudod megmelen- 5 g
sto
getni.)

Th
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C – Hajózási társaság

Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I30

egyike a kolostor legfontosabb helyiségeinek.)

Kapsz a készletből 1 sört és 1 húst. Emellett beadhatsz legfeljebb 4 húst,
minden beadott húsért kapva 1 cserépedényt. A refectoirum aktiválásával
10 ételt kapsz, ingyen, valamint akár 12 győzelmi pontot is szerezhetsz.

C

Költség: 3 fa, 3 agyag
Építési terület: csak tengerparton

C
L

Pontérték: 8
Szomszédsági érték: 4
Játékosszám: bármennyi
Típus: Termelőépület (rota)
Az épület száma: F33

E
N
C
B

Adj be 3 energiát, hogy húst, kenyeret vagy bort kapj a rota szerint. Csak
egyféle árut kaphatsz: el kell döntened, hogy húst, kenyeret vagy bort szeretnél.
A dzsókerjelző helyszete szerint kapsz árut: amelyik mezőjén van a rotának a
dzsókerjelző, annyi árut kapsz a készletből. Ezután a jelzőt rakd át a rota 0-s
mezőjére. Minthogy nincs se hús-, se kenyér-, se borjelző, csakis a dzsókerjelző
helyzete számít. (Bor és kenyér a kolostori templomhoz kell, hús pedig legfőképp települések megalapításához.) A rövid játékban a termelési bónusz a hajózási társaságra is vonatkozik.

Költség: 1 fa, 2 agyag
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)

Ahogy a refectorium értékesebbé teszi a mészárszéket, úgy teszi értékesebbé a tőzegégetőt a tőzegkereskedő. Emiatt (és a whiskeygyártás miatt) a tőzeg értékesebb nyersanyag az ír variánsban, mint a franciában.
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Pontérték: 2
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: F32

Pontérték: 1
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: I29

(A városi ház megkönnyíti, hogy a kolostor lakói üzletel(A refectoriumban étkeznek a szerzetesek; a templom mellett
jelen a közeli város polgáraival.)
Adj be 1 cserépedényt, hogy kapj 12 dénárt. Fordulónként
csak 1 cserépedény adható el. Cserépedényt előállíthatsz a kolostori műhelyben, illetve szerezhetsz a fürdőházban. A D épületek
közül három is elláthat cserépedénnyel: a zarándokhely, a dormitorium és a szerzetház.

C
L

Költség: 1 agyag, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

A francia variáns palota jóval drágább, mint az ír verzió uradalmi központja, ezért a francia változatban a városi ház zal is pénzhez lehet jutni. Az
ír variánsban a sör nagyon fontos étel (hah, mi ebben a meglepetés?), ezért a refectorium révén ételt lehet szerezni, illetve más árura cserélni, így
növelve egyben a mészárszék értékét is.

Költség: 2 kő, 2 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Fi

Költség: 1 kő
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában
(tengerparton, síkságon vagy domboldalon)

C – Erdei házikó

Minden település, amelyik a kőfejtővel azonos táblán van, elszensvedi a kőfejtő zaját (negatív szomszédsági érték).

C – Városi ház

is w
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C – Fűtőház

Költség: 6 fa, 5 kő
Építési terület: hegy vagy domboldal

C
L

Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 6
E
Játékosszám: 4 (a kétszemélyes hosszú játékban el kell távolíN
tani)
B
Típus: Termelőépület (rota)
Tra
Az épület száma: F31
ea

Adj be 1 whiskey-t, hogy aktiválj egy tetszőleges foglalt épületet. Az
mindegy, hogy ez az épület a tiéd-e vagy egy játékostársadé. Játékostárs
épületének használatakor nem kötsz munkaszerződést, vagyis nem fizetsz
érte. Az aktivált épületre nem kerül szerzetes. (Habár az uradalmi központ
megépítéséhez pénz kell, nem építőanyag, attól még a felhúzása építési akciónak
számít.)

C – Kastély

C
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A D épületek
D – Sekrestye
Költség: 3 kő, 2 szalma
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában
(tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 10
Szomszédsági érték: 7
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G34
(A sekrestyében tárolják a miseruhákat, a szentelt bort, a füstölőt és
a szentmise több kellékét.)
Adj be 1-1 könyvet, cserépedényt, díszítőelemet és ereklyét, hogy
kapj egy csodát. Fordulónként csak egyszer hajtható végre. A köny,
a cserépedény, a díszítőelem és az ereklye együttesen 17 győzelmi
pontot ér, a csoda pedig 30-at, vagyis a nyereség 13 győzelmi pont.
Érdemes minél hamarább megépíteni. A játékban összesen csak 8
csoda van, és ha ezeket már mind megszereztétek, a sekrestyével többé
nem lehet csodához jutni.
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C – Tőzegkereskedő

D – A hamisító műhelye

D – Remetetorony

Költség: 1 agyag, 2 kő
Építési terület: csak tengerparton

Költség: 2 agyag, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Költség: 4 kő
Építési terület: csak domboldalon

Pontérték: 12
Szomszédsági érték: 0
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: I31

Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 2
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F35

Pontérték: 6
Szomszédsági érték: 9
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I35

Adj be legfeljebb három tőzegtéglát; minden beadott tőzegtégláért kapsz 3 dénárt és 1 whiskey-t. A tőzegtégla helyett nem adhatsz be tőzeget. Mivel a whiskey 2 dénárt ért,
az elérhető maximális nyereség 15 dénár.

Hamis ereklyéket gyártasz. Adj be 5 dénárt, hogy kapj a készletből 1 ereklyét. Ezután beadhatsz még bárhányszor 10 dénárt, hogy kapj még 1-1 ereklyét. (Simán forgasd át egy ötdénárosodat ereklyeoldalára.) Minthogy 5 dénár 2 győzelmi pontot ér,
egy ereklye vásárlása 6 győzelmi pontot jelent, minden további
ereklye megvásárlása 4 győzelmi pontot.

Az ír variánsban több tőzeget fogtok vágni (a whiskey-lepárlás miatt), mint a franciában; viszont a franciában többet
használjátok majd a tőzegégetőt. A fűtőház megnöveli a tőzegvágásos akció értékét. A filiálé ereklyét ad, ami az oszlopcsarnoknál felhasználható.

Adj be 5 dénárt, 1 whiskey-t és 14 győzelmi pontot, hogy kapj 1
csodát. A 14 győzelmi pontot bármilyen árukkal megfizetheted. Mivel a
whiskey 1, az 5 dénár 2 győzelmi pontot ér, összesen 17 győzelmi pontot
adsz 30-ért, vagyis 13 győzelmi pontot nyersz. Ha túlfizeted a győzelmi
pontokat (például 2 ereklyét beadva), nincs visszajáró. Összesenm csak 8
csoda van, ha ezeket már mind megszereztétek, a remetoronnyal már
nem szerezhetsz újabb csodákat.

A zarándokhely illetve a kincstár révén is ereklyékhez juthattok.

C – Filiálé
Költség: 3 fa, 4 agyag
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 6
Szomszédsági érték: 7
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: I32
Adj be 5 különböző árut, hogy kapj a készletből 1 ereklyét. A beadott áruknak nem kötelező alapáruknak lenniük.
Az árulapkák elő- és hátoldala különböző áruknak számít.
Ez különösen a búzánál fontos, ami bármikor átforgatható
szalmává. Az egy- és az ötdénáros is két különböző áru.
(A filiáléval és az oszlopcsarnokkal 5 áruból 14-et tudsz
csinálni (közte 2 kővel), két lépésből.)

D – Zarándokhely
Költség: 6 dénár
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 2
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: F36
Adj be 1 könyvet egy cserépedényért, vagy 1 cserépedényt 1
díszítőelemért, vagy pedig 1 díszítőelemet 1 ereklyéért. Két
ilyen cserét hajthatsz végre. Megteheted, hogy 1 könyvet 1 cserépedényre cserélsz, majd azt azonnal 1 díszítőelemre; hasonlóképpen 1 cserépedényből két cserével 1 ereklye csinálható. A zarándokhellyel elérhető legnagyobb nyereség 8 győzelmi pont.
(Habár a zarándokhely felépítéséért pénzt kell adni, nem építőanyagokat, ettől még a felhúzása építési akciónak számít.)

D – Kincstár
Költség: 2 agyag
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 3
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: I36
Forgass át 1-1 könyvet és cserépedényt dénár- illetve agyagoldalára, hogy kapj a készletből 1 ereklyét. Ezt kétszer hajthatod végre. Mivel a könyv és cserépedény összesen 5 győzelmi
pontot ér, kétszeri végrehajtásnál a nyereség 6 győzelmi pont,
valamint 2 dénár és 2 agyag.

A dormitorium a mészárszék után a második épület, amelynek aktiválásához szalma kell. A kerítéssel olcsón megnövelheted birtokodat.

A hajózási társaságot és a kádárműhelyt érdemes már a játék
elején bemutatni. Ezekkel a dzsókerjelző sokkal többféleképpen
használható.

C – Kádárműhely
Költség: 3 agyag, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 3
Játékosszám: bármennyi
Típus: Termelőépület (rota)
Az épület száma: I33
Adj be 3 fá, hogy sört vagy whiskey-t kapj a rota szerint. Csak egyféle árut kaphatsz: el kell döntened, hogy sört vagy whiskey-t szeretnél.
A dzsókerjelző helyszete szerint kapsz árut: amelyik mezőjén van a rotának a dzsókerjelző, annyi árut kapsz a készletből. Ezután a jelzőt rakd
át a rota 0-s mezőjére. Minthogy nincs se sör-, se whiskey-jelző, csakis
a dzsókerjelző helyzete számít. (Sör a népünnepélyhez kell ajd, illetve települések alapításához; whiskey főleg az uradalmi központhoz.) A rövid j
átékban a termelési bónusz a kádárműhelyre is vonatkozik.

hat

A D pakliban több olyan épület is van, ami segít az árukat győzelmi pontokká konvertálni. A legfontosabb közülük a sekrestye,
mivel a csodák begyűjtése egyike a győzelemhez vezető utaknak.

D – Dormitorium
Költség: 3 agyag
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 4
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F37

D – Kerítés
Költség: 2 fa, 4 agyag
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 8
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I37

Adj be 1 könyvet, hogy elvegyél magadnak a készletből 1-1 tetszőleges
(A szerzetesek a dormitoriumban alszanak. A kora középkori ko- bérlettáblát és zálogtáblát. Te döntöd el, hová és melyik oldalukkal felfelé rakod le a táblákat - a szabályok betartásával. (A kerítés különösen hasznos
lostorokban ez még egy szalmával leszórt közös helyiség volt.)
Kapsz 1 cserépedényt. Emellett beadhatsz bárhányszor 1-1 szalmát és fát, a következő épület, a népünnepély aktiválása előtt.)
hogy ennyi könyvet kapj a készletből. Ne feledd, hogy búzáidat bármikor
átforgathatod szalmává.
A dormitorium aktiválásakor 3 győzelmi pontot kapsz, plusz még annyiszor 2-t,
ahányszor beadsz 1-1 fát és szalmát.

Az erdőkártyák is erőforrások, ráadásul ha nem használjátok fel őket, gátolják az építkezést. A favágáson kívül a papírmalomnál és a népünnepélynél van csak szerepük.

D – Papírmalom

D – Népünnepély

Költség: 1 fa, 2 kő
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Költség: 10 dénár
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: F38

Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 7
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: I38

Vegyél le birtokodról legfeljebb 4 erdőkártyát; minden levett
erdőkártyáért kapsz 1 könyvet. A levett erdőkártyákért nem
kapsz fát. Csak az akció során levett erdőkártyákért kapsz könyveket, a korábban levettekért nem. Akkor is kiválthatod az épület hatását, ha nincs birtokodon erdőkártya, de ilyenkor nem
kapsz semmit. A papírmalomnal egyszerre akár 8 győzelmi pont
is szerezhető.

Adj be 1 sört, hogy annyiszor 1 győzelmi pontot kapj, ahány erdő- és
lápkártya van még birtokodon. Nem veszel le birtokodról sem erdő-,
sem lápkártyát. Aszerint, mennyi győzelmi pontot kaptál, elvehetsz a
készletből könyveket, cserépedényeket, díszítőelemeket és ereklyéket ahogy neked tetszik. Egy árufajtából többet is elvehetsz. Megteheted,
hogy kevesebb pontnyi árut veszel el, mint amennyi járna neked. Nem
vehetsz el sem whiskey-t, sem ötdénárost. Saját készletedből nem adhatsz
be árukat - ha például 6 győzelmi pont járna neked, nem adhatsz be 1
könyvet, hogy elvehess 1 ereklyét.

Étek főként a településekhez kell, energia szintúgy a településekhez, valamint pénzszerzéshez. Az udvarház viszont lehetővé teszi, hogy az ételt és
az energiát közvetlenül győzelmi pontokra cseréljétek.
Ha már elég sok pénzed van, építs palotát; ha ez nem sikerült, a pénzedet még mindig elköltheted a hamisító műhelyében. A francia variásnál a martürionban lehet csodákat szerezni, az ír variánsban erre a remetorony szolgál.
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D – Udvarház
Költség: 2 fa, 2 kő
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 5
Szomszédsági érték: 6
Játékosszám: 1, 4
Az épület száma: G39
Adj be 10 ételt vagy 6 energiát, hogy kapj a készletből 1-1 könyvet és díszítőelemet. Ezt még egyszer megcsinálhatod. 1 könyv és 1 díszítőelem összesen 6 győzelemi pontot jelent.
2 könyvért és 2 díszítőelemért beadhatsz 20 ételt, vagy 12 energiát, vagy pedig 10 ételt és 6 energiát. A 2 könyv és a 2 díszítőelem összesen 12 győzelmi pontot jelent.

A játék végén minden épületnek hasznosnak kell lennie, még azoknak is, amelyek meg sem épültek. Ezeket a zarándokszállással, illetve a vendégházzal lehet igénybe venni.

D – Zarándokszállás
Költség: 3 fa, 1 szalma
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon
vagy domboldalon)
Pontérték: 7
Szomszédsági érték:
. 5
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: F40

Egy még meg nem épült épület képességét használod. A meg nem épült épület használatához nem kell munkaszerződést kötnöd. Amikor a D pakli játékba jön, az összes, még meg
nem épület épület ki lesz rakva, és elég nagy a választék, ami persze egyre csökken. Ha még
nem épület meg a kolostorkert, azt nincs értelme használni a zarándokszállással, hiszen még
nincsenek azzal szomszédos épületek. (Ha a pasziánsznál a semleges játékos megkapta a zarándokszállást, azt nincs értelme használnod, hiszen ez azt is jelenti, hogy nincsenek már meg nem
épült épületek.)

D – Vendégház
Költség: 3 fa, 1 szalma
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 7
Szomszédsági érték: 5
Játékosszám: 1, 3-4
Az épület száma: I40
Egy még meg nem épült épület képességét használod. A meg nem épült épület használatához nem kell munkaszerződést kötnöd. Amikor a D pakli játékba jön, az összes, még meg
nem épület épület ki lesz rakva, és elég nagy a választék, ami persze egyre csökken. Ha még
nem épület meg a kunyhó, azt nincs értelme használni a zarándokszállással, hiszen még
nincsenek azzal szomszédos épületek. (Ha a pasziánsznál a semleges játékos megkapta a vendégházat, azt nincs értelme használnod, hiszen ez azt is jelenti, hogy nincsenek már meg nem
épült épületek.)

Az utolsó épület talán a legerősebb is egyben - a szerzetház azt a játékost jutalmazza, aki a legnagyobb kolostort építette.

D – Szerzetház
Költség: 1 agyag, 1 kő
Építési terület: másik kolostori épület szomszédságában (tengerparton, síkságon vagy domboldalon)
Pontérték: 3
Szomszédsági érték:
. 3
Játékosszám: bármennyi
Az épület száma: G41
Fizess be 5 dénárt, hogy annyiszor 2 győzelmi pontot kapj, ahány kolostorépületed van (a pasziánszban kolostorépületenként 1 győzelmi pontot, a hosszú kétszemélyes játékban
kolostorépületenként másfél győzelmi pontot). Az apát házával és magával a szerzetházzal is számolni kell. A neked járó győzelmi pontokat könyvekben, cserépedényekben, díszítőelemekben és ereklyékben vedd el - te válogatod össze őket. Egy árulapkából többet is elvehetsz. Megteheted, hogy kevesebb győzelmi pontot érő lapkák válogatsz össze, mint amennyi jár neked.
Nem vehetsz el győzelmi pontként ötdénárost, bort és whiskey-t. Nem adhatsz be győzelmi pontokat (ha például 6 győzelmi pont jár neked, nem adhatsz be 1 könyvet, hogy elvegyél 1 ereklyét.) A hosszú kétszemélyes játékban minden kolostorépületedért másfél győzelmi pontot kapsz. Célszerű ügyelned arra, hogy neked legyen a legtöbb kolostorépületed.

2. fejezet: A településlexikon

Coast, Plains,
Hillside

Shanty
Town

dwelling value at
the end of the game

Coast, Plains,
Hillside

Farming
Village

Nyomornegyed

Coast, Plains,
Hillside

Market
Town

dwelling value at
the end of the game

Fishing
Village

Coast

dwelling value at
the end of the game
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Artist’s
Colony

Költség: 1 energia, 1 étel
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
(ügyelj a negatív szomszédsági értékre!)

Pontérték: 0
Szomszédsági érték: -3
A település száma: S01
A nyomornegyed felhúzása -3 győzelmi pontot jelent, hiszen megkapja
saját szomszédsági értékét is. Ennek ellenére a megfelelő épületek mellé
lerakva még így is megérheti.

dwelling value at
the end of the game

Coast, Plains,
Hillside

Hamlet

Tanya

Költség: 3 energia, 3 étel
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal

dwelling value at
the end of the game

Coast, Plains,
Hillside

Pontérték: 1
Szomszédsági érték: 1
A település száma: S02
A tanya már megalapításakor 2 győzelmi pontot ér.

dwelling value at
the end of the game

Coast, Plains,
Hillside

Village

Falu

Költség: 0 energia, 7 étel
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 2
Szomszédsági2érték: 2
A település száma: S03
A tanya már megalapításakor 4 győzelmi pontot ér.

dwelling value at
the end of the game

Hillside

Hilltop
Village

Halászfalu

Költség: 3 energia, 8 étel
Építési terület: csak tengerparton
Pontérték: 4
Szomszédsági érték: 6
A település száma: S04
A halászfalu már megalapításakor 10 győzelmi pontot ér.
Halászfalu csak tengerparton alapítható.

dwelling value at
the end of the game

A – Vándorcirkusz
Költség: 1 energia, 5 étel
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: -1
Szomszédsági érték: 5
A település száma: S05
A vándorcirkusz már megalapításakor 2 győzelmi pontot ér.
B – Mezőváros
Költség: 6 energia, 5 étel
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 4
A település száma: S06
A mezőváros már megalapításakor 7 győzelmi pontot ér.
C – Vásárváros
Költség: 9 energia, 15 étel
Építési terület: tengerpart, síkság vagy domboldal
Pontérték: 8
Szomszédsági érték: 6
A település száma: S07
A vásárváros már megalapításakor 14 győzelmi pontot ér.
D – Váralja
Költség: 3 energia, 30 étel
Építési terület: csak domboldalon
Pontérték: 3
Szomszédsági érték: 3
A település száma: S01
A váralja már megalapításakor 18 győzelmi pontot ér.
A váralja csak domboldalon alapítható.
Mivel csak a D településfázisban kerül játékba, a kastéllyal csak a kétszemélyes
játékban építhető meg. A pasziánszban és a többszemélyes játékokban az utolsó, a bónuszforduló utáni településfázisban is megépíthető.

3. fejezet: Mihez kell?
Sör? Sör csak az ír verzióban van. Nagyon tápláló, ezért 5 ételt ér. Egyes településekhez nagyon
sok ételre lesz szükség, másrészt whiskey-vel kombinálva ereklyéket szerezhetsz a sörért a kápolnában (B épület). Sört el tudsz adni 7 dénárért a sörfőzdében (kezdőépület) és 8 dénárért a
kocsmában (B épület). 1 sör kell ahhoz, hogy a népünnepélyen minden erdő- és lápkártyádért
1 győzelmi pontot kapj.

Láp? A francia verzióban bátran csapold le a lápokat, csak a helyet foglalják. A lápot a tőzegvágás akcióval tudod lecsapolni - ezt nem hajthatod végre akkor, ha birtokodon már nincs lápkártya (ha
szükséged van energiára, a kolostorudvarban (kezdőépület) ilyenkor is tudsz tőzeget szerezni). Az ír
verzióban viszont a népünnepély (D épület) során annyiszor 1 győzelmi pontot kapsz, ahány
erdő- és lápkártya van összesen birtokodon.

Kenyér? Kenyér csak a francia verzióban van. A kenyér ételt ér. Kenyérre és borra van szükség a kolostori templomban (B épület) az ereklye megszerzéséhez. 1 vagy 2 kenyeret eladhatsz a sütőházban
(kezdőépület), darabját 4 dénárért. Egyes településel megalapításához nagyon sok ételre lesz majd szükséged.

Díszítőelem? A díszítőelem 4 győzelmi pontot ér, ráadásul egyike azon négy árunak, amelyekért a sekrestyében (D épület) csodát szerezhetsz. A francia verzióban a zarándokhelynél (D épület)
a díszítőelemet ereklyére cserélheted (vagyis 4 győzelmi pontot 8-ra).

Könyv? A könyv 2 győzelmi pontot ér, ráadásul egyike azon négy árunak, amelyekért a sekrestyében (D épület) csodát szerezhetsz. Az ír verzióban a könyv hasznos erőforrás: a druida házában (A épület) 5 és még 3 árura cserélhetsz 1 könyvet, míg a kerítésnél (D épület) 1 könyvért
egy-egy bérlet- és zálogtáblával megnövelheted birtokodat.
Cserépedény? A cserépedény 3 győzelmi pontot ér, ráadásul egyike azon négy árunak, amelyekért a sekrestyében (D épület) csodát szerezhetsz. A városi házban (C épület) eladhatsz 1 cserépedényt 12 dénárért, a zarándokhelyen (D épület) pedig becserélheted díszítőelemre. Az ír verzióban a kincstárban (D épület) egy könyvvel együtt becserélheted egy ereklyére.
Agyag? Az agyag fontos építőanyag. Nagyobb mennyiségű agyag kell a francia verzióban a kolostori templomhoz (B épület, 5 agyag), az ír verzióban pedig a kerítéshez (D épület, 4 agyag). A kolostormi műhelyben (A épület) az agyagból cserépedényt csinálhatsz (a cserépedény 3 győzelmi
pontot ér), amit majd a városi házban (C épület) eladhatsz 12 dénártért.
Dénár? A dénár - ellentétben az étellel és az energiával - bármikor átváltható más címletekre. A
pénzeden növelheted kolostorod birtokát, valamint munkaszerződéseket köthetsz. Nehezen jutsz
egyről a kettőre, ha nincs pénzed - kénytelen leszen fát meg tőzeget vágni, más alternatíva híján.
Bizonyos épületeket költségét dénárban kell megfizetned, ilyen például a palota (25 dénár) vagy
a kőfejtő (5 dénár), a francia verzió kolostorkertje (3 dénár) és zarándokhelye (6 dénár) vagy az
ír verzió népünnepélye (10 dénár).
Energia? Energiát a tőlegtégla ad (3), a tőzeg (2), a fa (1) és a szalma (fél energia). A településekhez több-kevesebb energia kell. A kohóban (kezdőépület) 3/6/9 energiából 5/8/10 dénárt csinálhatsz. A kőfaragónál (kezdőépület) energiáért és ételért követ kapsz, a kolostori műhelyben (A
épület) az agyagból és energiából cserépedény lesz, a kőből és energiából díszítőelem. Az udvarházban (D épület) 6/12 energiából 6/12 győzelmi pontot csinálsz. A francia verzióban energia kell
ahhoz, hogy a sütőházban (kezdőépület) kenyér készüljön, a hajózási társaságnál energiáért húst, kenyeret vagy bort szerezhetsz. Az ír verzióban az energiára meghatározott formában van szükség:
tőzegként a lepárlóban (B épület), tőzegtéglaként a tőzegkereskedőnél (C épület).
Liszt? Liszt csak a francia verzióban van. Lisztet főként a szélmalomban (kezdőépület) szerezhetsz, ahol
1-7 búzáért kapsz ugyanennyi lisztet. Lisztre van szükség a sütőházban (kezdőépület), ahol kenyeret
süthetsz - a a kenyér 3 ételt ér, és a a kolostori templomban (B épület) ereklyére cserélhető -, ráadásul
kenyérsütéskor 1 vagy 2 kenyeret el is adhatsz, darabját 4 dénárért.
Étel? Étel elsősorban a településfázisban, települések alapításához kell, de bizonyos épületek használatához is ételre van szükség. A kőfaragó (kezdőépület) révén követ lehet szerezni ételért és energiáért. A
francia verzió fogadójában (B épület) az ételért dénárokat adnak. Az udvarházban (D épület) az ételt
könyvekre és díszítőelemekre lehet cserélni. Számos épület működtetéséhez meghatározott fajtájú étel
(pl. hús, kenyér) kell.
Erdő? A francia verzióban a papírmalom (D épület) miatt érdemes lehet nem kivágni az összes erdődet
a játék elején, mivel a papírmalomban akár 4 erdőkártyát is könyvre válthatsz - márpedig a könyv 2
győzelmi pontot ér, és a csodához is szükséges. Az ír verzióban viszont a népünnepély (D épület)
miatt érdemes megtartani erdőket a végjátékig, mivel a népünnepély során annyiszor 1 győzelmi
pontot kapsz, ahány erdő- és lápkártya van összesen birtokodon.
Búza? A francia verzióban a szélmalomban (kezdőépület) lisztet őrölhetsz búzádból, hogy utóbb a
lisztből kenyeret csinálj a sütőházban (kezdőépület). Az ír verzióban a búzából malátát csinálhatsz a
malátázóban (kezdőépület), hogy utóbb a malátából sört főzz a sörfőzdében (kezdőépület). A
búzádat bármikor átforgathatod szalmává, amikor csak szükségesnek látod - például a kolostorudvarban (kezdőépület) könnyen más árukra cserélheted búzádat és szalmádat. Az, hogy a búza
és a szalma két különböző árú, jól jön a francia verzióban a piacnál (kezdőépület), az ír verzióban
pedig a filiálénál (C épület). Ahhoz, hogy kihasználhasd a francia verzió martüriomát (B épület),
mind szalmára, mind búzára szükséged lesz. A búza ráadásul 1 ételt ér, a szalma pedig egyrészt építőanyag, másrészt energiaforrás.

Tőzeg? A tőzeg 2 energiát ér. Majdnem minden településhez kell energia, de energia kell a kohóhoz (kezdőépület) és az udvarházhoz (D épület) is. A francia verzióban 3 energia kell a hajózási
társasághoz (C épület), de kell energia a kolostori műhelyhez (kezdőépület) és a sütőházhoz (kezdőépület) is. Tőzeget tőzegvágással szerezhetsz, de ehhez az kell, hogy legyen lápkártya birtokodon; emellett
tőzeget a kolostorudvarban (kezdőépület) is szerezhetsz, vagy új lápokat csatolhatsz birtokodhoz.

Tőzegtégla? A tőzegtégla 3 energiát ér, és a legtöbb energiaköltség osztható 3-mal. Egyébként
jórész megegyezik a használata a tőzegével. Az ír verzióban a tőzegkereskedőnél (C épület) becserélheted tőzegtégláidat whiskey-re és pénzre.
Ereklye? Az ereklye 8 győzelmi pontot ér, ráadásul egyike azon négy árunak, amelyekért a sekrestyében (D épület) csodát szerezhetsz. A francia verzióban a kolostori templomban (B épület) és
a hamisítő műhelyében (D épület) szerezhetsz erelyét, az ír verzióban a kápolnában (B épület), a
filiáléban (C épület) és a kincstárban (D épület). Ugyancsak ebben a verzióban az oszlopcsanokban az ereklyét rengetegféle árura becserélheted.
Mire jó a nyomornegyed? Nos, igen, 1 ételbe és 1 energiába kerül, és -3 győzelmi pont a játék végén - azonban a szomszédos épületek miatt még így is bőven megérheti. Ugyanakkor a
-3-as szomszédsági érték miatt jobb, ha a nyomornegyed mellé nem alapítasz más településeket.
Kő? A kő fontos építőanyag. Nagyobb mennyiségű kő kell a kastély (C épület, 5 kő) megépítéséhez, valamint az ír verzió remetetornyáéhoz (D épület, 4 kő). A kolostori műhelyben (A épület) 1 kőből és 1 energiából 1 díszítőelemet csinálhatsz. Kezdetben csak a kőfaragónál (kezdőépület) és az építészpiacon (kezdőépület) lehet követ szerezni, utóbb már a kőfejtőkből (B és C
épület) is.
Szalma? A szalma fontos építőanyag. A mészárszéken (A épület) szalmáért és birkáért húst
kapsz: minden szalma-birka kombóért 1 húst. A szalma arra is jó, hogy a kolostorudvarban
(kezdőépület) vagy a piacon (kezdőépület) más árukra cseréld, de olykor még az is jól jön, hogy
minden szalma fél energiát ér.
Whiskey? Whiskey csak az ír verzióban van. A whiskey 2 ételt ér, de ami még fontosabb, 1
győzelmi pontot is. Whiskey-vel megajándékozhatod a szomszéd kolostort, hogy ne kelljen kifizetned a munkaszerződés egy- vagy kétdénáros költségét. Whiskey-t el tudsz adni a kocsmában (B épület) 7 dénárért. Az uradalmi központ (C épület) használatához whiskey kell. Ahhoz,
hogy a remetetoronyban (D épület) csodához juss, többek közt whiskey-re is szükséged lesz.
Bor? Bor csak a francia verzióban van. A bor 1 ételt ér, de ami még fontosabb 1 dénért és 1 győzelmi pontot is. A borral megajándékozhatod a szomszéd kolostort, hogy ne kelljen kifizetned a
munkaszerződés egy- vagy kétdénáros költségét. Borral és kenyérrel a kolostori templomban (B épület) ereklyéhez jutsz, valamint a palota (C épület) használatához is borra lesz szükséged.
Csoda? A csoda rengeteg győzelmi pontot ér: 30-at. Ha a sekrestyében (D épület) a megszabott
4 árut csodára cseréled, 13 győzelmi pontot nyersz az üzleten. Az ír verzióban a remettornyot
(D épület) használva 1 whiskey-ért, 5 dénárért és 14 győzelmi pontért kapsz egy csodát, a nyereség itt is 13 győzelmi pont. A francia verzióban a martürionban (B épület) 13 külöböző árut
beadva kapsz 1 csodát. A játékban összesen csak 8 csoda van: ha ezeket már mind megszereztétek, a “csodagyártó” épületeket többé nem használhatjátok.
Fa? A fa fontos építőanyag, azonkívül 1 energiát ér. Nagyobb mennyiségű fa kell a kastély (C épület,
6 fa) megépítéséhez. A hajóépítő műhelyben (B épület) 2 fát becserélhetsz 1 díszítőelemre (4 győzelmi pont) és 5 dénárra. Ezenkívül számos olyan épület aktiválásához is felhasználhatsz fát, amelyhez
többféle áru szükséges. A francia verzióban fáért és szalmáért könyveket kapsz a dormitoriumban (D
épület), az ír verzióban fából, malátából és tőzegből whiskey-t készíthetsz a lepárlóban (B épület), valamint a kádárműhelyben (C épület) 3 fáért nagyobb mennyiségű sört vagy whiskey-t szerezhetsz.

Szőlő? Szőlő csak a francia verzióban van. A szőlő 1 ételt ér, de sokkal fontosabb, hogy a borászatban
(B épület) bor készíthető a szőlőből, márpedig a bor is 1 ételt ér, valamint 1 dénárt és 1 győzelmi pontot is. Ha sok szőlőd van, könnyen sok győzelmi ponthoz juthatsz. A bor révén elkerülheted, hogy ki
kelljen fizetned a munkaszerződés 1 vagy 2 dénáros költségét. Amikor a borászatban bort készítesz,
egyben 1 bort el is adhatsz 7 dénárért.
Birka? A birka egyrészt 2 ételt ér, másrészt szalmával együtt a mészárszéken (A épület) húsra
váltható át, és a hús már 5 ételt ér - így könnyebb lesz a legértékesebb települések megalapítása.
A játék elején birka révén juthatsz legkönnyebben kőhöz, mivel a kőfaragónál (kezdőépület)
ételért cserébe kapsz követ. Az ír verzióban pénzt kapsz a gyapjúfonóban (kezdőépület) aszerint,
hány birkád van - és ekkor még el sem veszíted birkáidat.
Maláta? Maláta csak az ír verzióban van. Búzáhou hozzáadva sört főzhetsz belőle, tőzeget és fát
hozzáadva pedig whiskey-t - mindezt a sörfőzdében (kezdőépület), illetve a lepárlóban (B épület).
A francia verzióban nincs maláta.
Hús? A hús 5 ételt ér. Egyes települések megalapítása nagyon sok ételre lesz szükség be kerül. A
kőfaragónál (kezdőépület) kőre cserélhető az étel, az udvarházban (D épület) győzelmi pontokra.
A francia verzióban az étel eladható a fogadóban (B épület), az ír verzióban pedig a 1-4 hús
ugyanennyi cserépedényre cserélhető a refectoriumban (C épület) - márpedig minden cserépedény 3 győzelmi pontot ér.
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4. fejezet: Hogyan szerezhetem meg?
A francia variáns egyes épületei, mint a kolostori templom, a palota vagy a sekrestye, gondos tervezést igényelnek. ugyanez igaz az ír változat kápolnájára, uradalmi központjára és
sekrestyéjére is.

Kolostori templom

Coast, Plains,
Hillside

(B épület, francia variáns)
1-1 kenyérért és borért kapsz 1 ereklyét.

Cloister
Church

Honnét szerezhetsz kenyeret?
· Sütőház (kezdőépület): minden 1 lisztért és fél energiáért 1 kenyér
· Hajózási társaság (C épület): 3 energiáért kenyér a dzsókerjelző szerint
· Piac (kezdőépület): 1 kenyér (és 7 dénár) 4 különböző áruért
· Majorság (A épület): 1 kenyér (valamint 1 könyv, 2 szőlő és 2 liszt) 1 dénárért
(csak a négyszemélyes játékban)

Honnét szerezhetsz bort?
· Borászat (B épület): minden szőlőért 1 bor
· Hajózási társaság (C épület): 3 energiáért bor a dzsókerjelző szerint
· Kikötői sétány (kezdőépület): 1 bor (valamint 1-1 cserépedény, fa és dénár)
· Könyvtár (A épület): 1 bor 1 dénárért

(B épület, ír variáns)
1-1 sörért és whiskey-ért 1 ereklyét.
A kocsmában (B épület) ugyanezekért az árukért kaphatsz 15 dénárt.

Coast, Plains,
Hillside

Chapel

and / or

Hogy tehetsz szert sörre és whiskey-re?
Honnét szerezhetsz sört?
· Sörfőzde (kezdőépület): minden búzá-maláta kombóért 1 sör
· Kádárműhely (C épület): 3 fáért sör a dzsókerjelző szerint
· Hamis világítótorony (kezdőépület): 1 sör vagy 1 whiskey (és még 3 dénár)
· Szent hely (A épület): 1 sör vagy 1 whiskey (és még 3 áru)
· Refectorium (C épület): 1 sör (és 1 hús, valamint a lehetőség hús cserépedényre cserélésére)
Honnét szerezhetsz whiskey-t?
· Lepárló (B épület): minden maláta-fa-tőzeg kombóért 2 whiskey
· Kádárműhely (C épület): 3 fáért whiskey a dzsókerjelző szerint
· Tőzegkereskedő (C épület): legfeljebb 3 whiskey, mind 1 tőzegtégláért (csak a négyszemélyes játékban)
· Hamis világítótorony (A épület): 1 whiskey vagy 1 sör (és még 3 dénár)
· Szent hely (A épület): 1 whiskey vagy 1 sör (és még 3 áru)
· Scriptorium (A épület): 1 whiskey 1 dénárért (valamint még 1-1 könyv és hús)
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Hillside

Palace

Coast, Plains,
Hillside

Grand
Manor

Uradalmi központ

Hogy tehetsz szert kenyérre és borra?

Kápolna

Palota

(C épület, francia variáns)

(C épület, ír variáns)
A palota megépítéséhez 25, az uradalmi
központ megépítéséhez 20 dénárra van
use any
use any
occupied building
occupied building
szükséged.
Honnét szerezhetsz legalább 3 dénárt?
Mindkét variánsban:
· Az apát háza (alapépület): dénárok a dénár- vagy a dzsókerjelző szerint
· Kohó (kezdőépület): 5/8/10 dénár 3/6/9 energiáért
· Kolostorudvar (kezdőépület): 6 dénár 3 különböző áruért
· Hajóépítő műhely (B épület): 5 dénár 2 fáért (és még 1 díszítőelem is)

Csak a francia variánsban:
· Fogadó (B épület): akár 15 dénár 7 ételért és 1 borért (csak a három- és négyszemélyes játékban)
· Városi ház (C épület): 12 dénár 1 cserépedényért
· Sütőház (kezdőépület): 1 kenyérért 4 dénár, 2 kenyérért 8 dénár
· Piac (kezdőépület): 7 dénár 4 különböző áruért (és még 1 kenyér is)
· Borászat (B épület): 7 dénár 1 borért
Minden bor 1 dénárt ér (l. Honnét szerezhetsz bort?), de legalább egy bort érdemes
meghagyni, hogy a palotát megépítése után azonnal használhasd - persze csak akkor,
ha rendelkezésedre áll a perjeled.
Csak az ír variánsban:
· Tőzegkereskedő (C épület): akár 15 dénár (9 dénár, valamint a 6 dénárt érő 3
whiskey 3 tőzegtégláért) (csak a négyszemélyes játékban)
· Kocsma (B épület): akár 13 dénár (15 dénár 1 sörért és 1 whiskey-ért, de az utóbbi
2 dénár ért) (csak a három- és négyszemélyes játékban)
· Sörfőzde (kezdőépület): 7 dénár 1 sörért
· Gyapjúfonó (kezdőépület): 3/5/6 dénár 1/5/9 birka megléte esetén (csak a háromés négyszemélyes játékban)
· A druida háza (A épület): 5 dénár 1 könyvért (valamint még 3 azonos áru) (csak a
négyszemélyes játékabn)
· Hamis világítótorony (kezdőépület): 3 dénár (valamint még 1 sör vagy 1 whiskey)
Minden whiskey 2 dénárt ér (l. Honnét szerezhetsz whiskey-t?), de legalább egy whiskey-t érdemes meghagyni, hogy az uradalmi központot megépítése után azonnal
használhasd - persze csak akkor, ha renelkezésedre áll a perjeled.

Sekrestye

(D épület, mindkét variáns)
1-1 könyvért, cserépedényért, díszítőelemért
és ereklyéért (ezek mind győzelmi pontokat
érnek) kapsz 1 csodát.

Coast, Plains,
Hillside

Sacristy

Honnét szerezhetsz könyvet?
Mindkét variánsban:
· Udvarház (D épület): 1 vagy 2 könyv, darabja 10 ételért vagy 6 energiáért (és még 1
vagy 2 díszítőelem) (csak a négyszemélyes játékban)
· Szerzetház (D épület): könyvek a kolostorépületek mennyisége alapján
Csak a francia variánsban:
· Majorság (A épület): 1 könyv 1 dénárért (valamint még 1 kenyér és 2-2 szőlő és liszt)
· Könyvtár (A épület): 1/2/3 könyv 1/2/3 dénárért
· Fürdőház (B épület): 1 könyv 1 dénárért (valamint még 1 cserépedény is, és a szerzetesek
visszaszerzése) (csak a négyszemélyes játékban)
· Dormitorium (D épület): könyvek, darabja 1-1 szalmáért és fáért (és még 1 cserépedény)
· Papírmalom (D épület): 1/2/3/4 könyv 1/2/3/4 erdőkártya eltávolításáért
Csak az ír variánsban:
· Csűr (kezdőépület): 1 könyv 1 dénárért (valamint még 4 búza is) (csak a négyszemélyes
játékban)
· Szent hely (A épület): 1 könyv (valamint még 2 búza/maláta és 1 sör/whiskey)
· Scriptorium (A épület): 1 könyv 1 dénárért (valamint még 1 hús és 1 whiskey)
· Kápolna (B épület): 1 könyv 1 dénárért (valamint még ereklyéket is szerezhetsz)
· Népünnepély (D épület): könyvek 1 sörért, az erdő- és lápkártyák mennyisége alapján
Honnét szerezhetsz cserépedényt?
Mindkét variánsban:
· Kolostori műhely (A épület): 1/2/3 cserépedény 1/2/3 agagyért és energiáért (1 díszítőelemet is szerezhetsz)
· Szerzetház (D épület): cserépedények a kolostorépületek mennyisége alapján
Csak a francia variánsban:
· Kikötői sétány (kezdőépület): 1 cserépedény (valamint még 1-1 fa, bor és dénár)
· Fürdőház (B épület): 1 cserépedény 1 dénárért (valamint még 1 könyv is, és a szerzetesek
visszaszerzése) (csak a négyszemélyes játékban)
· Dormitorium (D épület): 1 cserépedény (és könyvek, darabja 1-1 szalmáért és fáért)
· Zarándokhely (D épület): 1-2 cserépedény ugyanennyi könyvért (csak a három- és
négyszemélyes játékban)
Csak az ír variánsban:
· Refectorium (C épület): 1-4 cserpéedény ugyanennyi húsért (valamint ingyen 1-1 hús
és sör)
· Népünnepély (D épület): cserépedények 1 sörért, az erdő- és lápkártyák száma alapján

Csak az ír variánsban:
· Kápolna (B épület): 1/2/3 ereklye 1/2/3 sörért és whiskey-ért
(valamint még 1 könyv)
· Filiálé (C épület): 1 ereklye 5 különböző áruért (csak a három- és
négyszemélyes játékban)
· Kincstár (D épület): 1-2 ereklye ugyanennyi könyvért és cserépedényért (valamint még ugyanennyi dénár és agyag) (csak a háromés négyszemélyes játélban)
· Népünnepély (D épület): ereklyék 1 sörért, az erdő- és lápkártyák
száma alapján

Az utolsó akció
Az utolsó akciónál bármelyik épület választható.
A francia verzióban ezeket az épületeket választják a leggyakrabban:
· Kastély (a települések nagyon sok pontot érhetnek)
· Kolostori templom: 7 vagy 14 győzelmi pont (azért nem 8 vagy
16, mert a bor is 1 győzelmi pontot ér)
· Sekrestye: 13 győzelmi pont
· Kolostori műhely: maximum 13 győzelmi pont
· Szerzetház: 2 győzelmi pont minden kolostorépületért
· Udvarház: 6 vagy 12 győzelmi pont (csak a négyszemélyes játékban)
· Papírmalom: maximum 8 győzelmi pont (4 erdőkártyáért)
· Dormitorium: 3 győzelmi pont, plusz minden szalma-fa kombóért még 2 győzelmi pont
· A hamisító műhelye: 5 dénárért 6, 15 dénárért 10, 25 dénárért
14 győzelmi pont (azért nem 8, 16 és 24 győzelmi pont,
mert minden ötdénáros 2 győzelmi pontot ér)
· Borászat: 1-2 győzelmi pont a dénárokból, plusz minden borrá
forgatott szőlőért 1 győzelmi pont
· Hajózási társaság: 1 pont minden borért
Az ír verzióban ezeket az épületeket választják a leggyakrabban:
· Kápolna: maximum 23 győzelmi pont 3-3 sörért és whiskey-ért,
valamint 1 dénárért (azért nem 26, mert a 3 whiskey 3
győzelmi pontot ér)
· Kastély (a települések nagyon sok pontot érhetnek)
· Sekrestye: 13 győzelmi pont
· Kolostori műhely: maximum 13 győzelmi pont
· Szerzetház: 2 győzelmi pont minden kolostorépületért
· Udvarház: 6 vagy 12 győzelmi pont (csak a négyszemélyes játékban)

Honnét szerezhetsz díszítőelemet?
Mindkét variánsban:
· Kolostori műhely (A épület): 1 díszítőelem 1 kőért és 1 energiáért (cserépedényeket is
szerezhetsz)
· Hajóépítő műhely (B épület): 1 díszítőelem 2 fáért (valamint még 5 dénár)
· Udvarház (D épület): 1 vagy 2 díszítőelem, darabja 10 ételért vagy 6 energiáért (és
még 1 vagy 2 könyv) (csak a négyszemélyes játékban)
· Szerzetház (D épület): díszítőelemek a kolostorépületek mennyisége alapján
Csak a francia variánsban:
· Zarándokhely (D épület): 1-2 díszítőelem ugyanennyi cserépedényért (csak a háromés négyszemélyes játékban)
Csak az ír variánsban:
· Népünnepély (D épület): díszítőelemek 1 sörért, az erdő- és lápkártyák száma alapján
Honnét szerezhetsz ereklyét?
Mindkét variánsban:
· Szerzetház (D épület): ereklyék a kolostorépületek mennyisége alapján
Csak a francia variánsban:
· Kolostori templom (B épület): 1 ereklye 1-1 borér és kenyérért, vagy 2 ereklye 2-2
borért és kenyérért
· A hamisító műhelye (D épület): 1 ereklye 5 dénárért, valamint bárhány ereklye
darabonként 10 dénárért
· Zarándokhely (D épület): 1-2 ereklye ugyanennyi díszítőelemért (csak a három- és
négyszemélyes játékban)
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