
    

ELŐKÉSZÜLETEK

A játéktábla (rota)

Aszerint, hányan vagyok, használjátok a két játéktábla valamelyikét. Az 
egyik tábla egyik oldala három-, a másik oldala négyszemélyes; a másik 
játéktábla egyik oldala a rövid három/négyszemélyes játékhoz kell, a 
másik pedig a kétszemélyes játékhoz és a pasziánszhoz.

A játéktáblát rakjátok ki az asztal közepére. Lényegében ez egy rota, rajta 
termelési mezőkkel. A rotához tartozik egy forgókerék is.

A forgókerék
Az egyik forgókereket képpel felfelé rögzítsétek a rota közepéhez (a forgó-
kerék másik oldala a kétszemélyes játékhoz van). A másik forgókerékre nem 

lesz szükségetek.
A forgókerék 0-tól 10-ig számokat 
rendel a rota mezőihez. Az árujelző-
ket - agyag, dénár, búza, birka, fa, 
tőzeg, dzsóker - rakjátok a rota 0-s 
mezőjére (ezt a mezőt egy nagy „A” 
jelöli, más szerepe nincs is ennek a 
betűjelnek).

Az épületek
Először döntsétek el, melyik változatot játsszátok, az írt vagy a franciát.
Az épületeket három lépésben válogassátok szét:

 
Először, ha hárman játszotok, tegyétek vissza a dobozba az összes olyan 
kártyát, amin egy 4-es látható a jobb alsó sarokban. Ha csak ketten ját-
szotok, a 3+-os kártyákat is rakjátok vissza a dobozba. (A rövid játék és 
a pasziánsz speciális szabályait a részletes szabályfüzet 7. és 8. oldalán 
találjátok.)

 Utána minden kártyát fordítsatok a megfelelő oldalára (ír vagy francia). 
A kártyák jobb felső sarkában látható ikont �gyeljétek: a liliom      a 
francia, a lóhere      az ír variáns jele. (Sok esetben ugyanaz az épület 
található a lap mindkét oldalán.). 

 Végül az épületeket válogassátok szét betűk szerint:
 · A bibliaikonosak a kezdőépületek.
 · Az A, B, C és D betűk a játék szakaszait jelölik.

3 játékos    4 játékos     rövid játék,     1-2 játékos
                                      3-4 játékos                                  

A játéknak két szabályfüzete van, lényegé-
 ben azonos tartalommal. Az egyikben átte-

  kintést találtok a játékról, a részletes sza-
   bályokat pedig a másik füzetben találjátok. 

    Elsőként azonban ezt az előkészületi lapot 
     olvassátok el!

 
 

Célszerű, ha először csak ketten 
 vagy hárman játszotok – mindegy, 

  melyik változatot. Ha mégis négyen 
   kezdenétek a játékba, először a rö-

    vid játékot válasszátok.

A forgókereket rögzítsé-
tek a rotához, a rúd a 
bibliaikonra mutasson.

    a négy játéktábla

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Priory

use a building  
occupied by a prior

Coast Harbor 
Promenade

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Priory

use a building  
occupied by a prior

Coast Harbor 
Promenade

A kikötői sétány a fran-
      cia változatból.

Két vagy három játékos esetén el 
kell távolítani az építészpiacot.

A perjelség kezdő-
         épület.

termelési mező 
     a rotán

               Kolostori gazdálkodás



Az épületek

A bibliaikonos (      ) kezdőépületeket rakjátok ki az asztalra, hogy mind jól
lássátok azokat. Az A, B, C és D épületekből képezzetek külön paklikat (a
lapok paklin belüli sorrendje lényegtelen), és a paklikat képpel felfelé rakjátok
a rota megfelelő mezőihez.

 
Kő és szőlő
A fekete kőjelzőt készítsétek a rota megfelelő mezőjéhez (majd csak később 
kerül fel a rotára). A francia változatnál a szőlőjelzőt is rakjátok a rota megfe-
lelő mezője mellé (az ír változatban erre a jelzőre nincs szükség).

 

 

A türkiz épületjelzőt rakjátok a rotára, az A pakli mezőjére.

Mind kaptok:
• 1 birtoktáblát, amelyre a képen látható módon leraktok 2 lápkártyát és

3 erdőkártyát
• 3 szerzetest saját színetekben, akiket leraktok birtoktáblátok mellé.

• 8 településkártyát saját színetekben (a hátlapokról ismerhetitek fel ezeket).
Az A, B, C és D jelű településkártyáitokat rakjátok a megfelelő épület-
paklikra.

• 1 összefoglalólapot, amely mellé lerakjátok megmaradt településkártyá-
itokat. Az összefoglalólapot forgassátok megfelelő oldalára aszerint, me-
lyik verzióval játszotok.

• kezdőárukat, vagyis 1-1 lapkát a hat alapáruból: agyag, fa, tőzeg, búza,
bárány és dénár (fontos, hogy a lapkák melyik oldalukkal vannak felfelé!).

 

• A felesleges tartozékokat rakjátok vissza a dobozba.
• A francia verziónál nincs szükség a maláta/sörlapkákra.
• Az ír verziónál nincs szükség a liszt/kenyér- és a szőlő/borlapkákra.
 
A tájtáblák
Mindegyikőtöknek van egy birtoktáblája, de ezeken túl
vannak hosszúkás bérlettáblák és négyzetesebb zálogtáb-
lák is. Ezeket külön-külön ár szerint rendezzétek kupa-
cokba úgy, hogy legfelül legyen a legolcsóbb, legalul a
legdrágább. (Mindegy, melyik oldalukkal vannak felfelé,
az árak mindkét oldalnál azonosak.)

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

Hillside Builders’ 
Market

Builders’ 
MarketMarket

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Estate

Az A és a D paklik helye négy játékos 
esetén.

A kőjelző majd csak később
kerül játékba.

A pakli

D pakli

Az épületjelző mutatja, hogy mikor kerül majd já-
tékba a következő pakli.

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Estate

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Shanty
Town

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Farming
Village

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Market 
Town

dwelling value at  
the end of the game

Coast Fishing
Village

a 3 szerzetes

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

a birtok

Kezdésnél ez a négy település
érhető el számotokra.

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

A vándorcirkusz az A pakliba ke-
rül. 

a kezdőáruk

A készletben lévő árulapkákat
nem muszáj szétválogatnotok.
Nem lassítja le jelentősen a já-
tékot, ha egyetlen laza kupac-
ban tartjátok őket.

bérletzálog


