
1-6 játékos részére, 13 éves kortól
játékidő kb. 90 perc
(az első játéknál a varázslatok miatt valószínűleg több)

Bevezetés
Boszorkányok vagytok, akik rábukkantok
a középkori falucskára, Wickersbyre, ami
fájóan nélkülözi egy javasasszony szolgá-
latait. Küldjétek ki familiárisaitok hozzá-
valókért, hogy varázslataitokkal elérjétek,
ti legyetek a falu boszorkánya!

A játék célja
Ez munkáslehelyezős, erőforrás-mened-
zselős játék, varázslatokkal. Az győz, aki
elsőként gyűjt össze 13 pontot boszor-
kányfurmányokat teljesítve.

Tartozékok
· 6 részből összeilleszthető játék-
  tábla

· 6 falusi, ők lesznek a varázslataitok
   alanyai

· 4 pakli hozzávaló, ezeket a famili-
  árisok gyűjtik és a varázslatokhoz
  kellenek (paklinként 3 gőteszemmel)

· 6 varázskönyv a varázslatokkal, a 
  játéksorrenddel - na jó, paravánok

· 3 pakli boszorkányfurmány, ezek 
   1, 2 illetve 3 pontot érnek, ezeket kell 
   teljesítenetek a győzelemhez

· hatféle familiáris (minden fajtából, 
   azaz színből 5), ők gyűjtik a hozzávalókat

· 6 varangy, ezekké változtathatók a
   falusiak

· 6 átokkötél, ezek jelzik, hogy egy
   helyszín megkötő varázslat alatt áll

· 3 szívjelző, ezek jelzik, hogy két
   falusira szerelmi mágia hat

· 1 seprű, ez jelzi, hogy éppen ki a 
   kezdőjátékos

· 1 szabályfüzet

Játékszabály

Kinyomtatnád a 3D-s modelljeidet?
www.firesidegames.com/villagecrone
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Áttekintés
Boszorkányfurmányokat teljesítve össze 
akartok szedni 13 pontot. Ehhez varázs-
latokat kell szórnotok. A varázslatokhoz
hozzávalók kellenek, ezeket a familiári-
sok gyűjtik össze. A játék fordulókból
áll, azok fázisokból, és (majdnem) min-
den fázisban mind cselekedtek:

1) Adózás: Az adófészerbe rakjátok 
 1-1 hozzávalótokat.

2)Mozgás és varázslás: Játéksor-
rendben mozgatjátok familiárisaito-
kat és/vagy a falusiakat, legfeljebb
6-ot lépve, varázsoltok, furmányt
teljesítetek. A mozgás és varázslás
után új furmánylapokat választotok.

3)Aratás: 2-2 hozzávalót húztok 
minden helyszínen lévő familiári-
sotok után.

4)Seprű: A seprűt birtokosa, az ed-
digi kezdőjátékos átadja bal oldali
szomszédjának.

Előkészületek
Alakítsátok ki a játék-
táblát, véletlenszerű
sorrendben lerakva
3x2-es alakban a 
helyszíneket. (Ha 
már tapasztaltabbak 
vagytok, újfajta kia-
lakításokkal is kísér-
letezhettek.)

A falusiakat állítsá-
tok be a talpakba és
rakjátok le otthonukra: 
· a kovácsot a kovácsműhelyre
· a gazdasszonyt a tanyára
· a nemesurat az udvarházra
· a molnárt a malomra
· a földművest a faluközpontra
· a papot az adófészerre

Keverjétek meg jól mindhárom hozzá-
valópaklit, és rakjátok le azokat képpel
lefelé az alábbi helyszínekre:

· a tűzét a kovácsműhelyre
· a lisztét a malomra
· az ezüstét az udvarházra
· a termőföldét a tanyára

Mindenkinek osszatok 3 furmánykár-
tyát, minden fajtából 1-et. Ezeket telje-
sítve megkapjátok a rajtuk lévő pontokat, 
és aki összegyűjt 13 pontot, győz.

Válasszatok egy-egy varázskönyvet és
vegyétek el az ahhoz tartozó familiá-
risokat is. (A borítók különböznek, de a
varázslatok bennük ugyanazok.) A va-
rázskönyvet paravánként rakjátok ki ma-
gatok elé. Aki legkevesebb nappal Min-
denszentek előtt született, az kapja a sep-
rűt, ő lesz a kezdőjátékos. (Ha többször
játszotok, legközelebb más módon vá-
lasszatok majd.)

A kezdőjátékossal kezdve és az óramuta-
tó járása szerint haladva rakjátok le egy
familiárisotokat egy helyszínre, húzva
ott két hozzávalókártyát. Azonban:

· Érdemes tanulmányozni furmányai-
   tokat, megtervezve varázslataitokat
   és eszerint keresni hozzávalókat. 
   (A varázslatok részletes leírását a
   4-5. oldalon olvashatjátok.)

· A faluközpontot leszámítva egy hely-
   színen csak annyi familiáris lehet,
   ahányan játszotok. Ha ennél többen
   lesznek, szétszóródnak (lásd a 3.
   oldalon). 

· Akinek familiárisa van az adófésze-
   ren, az nem fizet adót.

Mind ismételjétek meg ezt második fa-
miliárisotokkal. Utána mind rakjatok
egy harmadikat a faluközpontra, a ma-
radék kettőt rakjátok ki varázskönyve-
tek elé.

opcionális kialakítások

a játéktér az előkészületek végén
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A forduló
1) Adózás
Mind (tetszőleges sorrendben) képpel lefe-
lé lerakjátok 1-1 hozzávalótokat az adófé-
szerre. Kivétel: Akinek familiárisa van
az adófészeren, nem adózik.

2) Mozgás, varázslás
Játéksorrendben mind:

· Léphettek saját familiárisaitokkal és/vagy
   a falusiakkal, összesen 6-ot. (A 6 lépés
  nem falusianként, familiárisonként ér-
  tendő - fejenként van 6 lépésetek.)
· Varázsolhattok, amennyit csak akartok
   - és bírtok hozzávalókkal.
· Teljesíthetitek boszorkányfurmányaitokat.

A lépések előtt, közben és után is varázsol-
hattok, vagyis a mozgásnak és varázslásnak
nincs kötött sorrendje.

Mozgás
A mozgásnál az alábbiakra kell figyelnetek:
· Mozogni csak jobbra, balra, fel és le tud-
  tok, átlósan nem léphettek.
· Ha varázslattal mozgattok valakit, az
  nem vesz el a 6 lépésetekből.
· A helyszíneken áthaladni 1 lépésnek 
  számít (falusinak, familiárisnak is).
· Egy mezőn is lehetnek többen.
· A varangyok magukban nem mozoghat-
   nak, azonban a familiárisok magukkal
   vihetik a varangyokat.

Varázslás
Varázslásnál az alábbiakra kell figyelnetek:
· Nyolc varázslat van: elhívás, szeremi má-
   gia, idézés, megcserélés, átváltoztatás,
   szerencse, megkötés, ellenvarázslat.
· Minden varázslathoz hozzávalók kelle-
   nek, és egy varázsige: a varázsláshoz be
   kell adni a hozzávalókat és el kell mon-
   dani a varázsigét. (Saját varázsigéket is
   kitalálhattok.)
· Nem szükséges, hogy a célpont falusi-
   nál, helyszínen legyen familiárisotok.
   (Boszorkányként ti végig seprűn rep-
   kedtek a falu fölött.)
· Annyit varázsolhattok, amennyit csak
   akartok - és tudtok.
· Olyat is varázsolhattok, ami nem része
   a teljesítendő furmányaitoknak.
· Ha kihagyjátok, elrontjátok a varázsigét,
   és ezt valaki azelőtt szóváteszi, hogy va-
   lami mást cselekednétek, a varázslatot
   elrontottátok, a beadott hozzávalókat
   elveszítettétek.
· A hozzávalókat külön dobott paklikba
   dobjátok, a gőteszemeket mindig oda,
   amilyen hozzávaló helyett használtá-
   tok. Amikor valahol kifogy a pakli, a
    saját dobott lapjaiból alkossatok újat.

Szétszóródás

Ha egy helyszínen (kivéve a faluköz-
pontot) több familiáris van, mint
amennyi a játékosok száma, azon-
nal az alábbiak történnek:
· A helyszínhez tartozó falusi visz-
  szakerül ide (ha szerelmes, a sze-
  relme is vele tart).

Kivétel: Ha ez a falusi épp va-
rangy, nem tér vissza és nem 
kerül sor szétszóródásra. Viszont 
ha egy olyan falusi változik visz-
sza varangyból, akinek helyszí-
nén túl sok familiáris van, ő ott-
honába kerül, a familiárisok pe-
dig mind a faluközpontba.

· Az utolsó familiárist leszámítva a
   többi mind a faluközpontba kerül.

Kivétel: Ha a faluközpont meg
van kötve, a familiárisokat sa-
ját boszorkányaik a faluközpont-
tal szomszédos mezőkre rakják.

· A helyszínen tartózkodó falusiak
   nem távoznak onnét.

Szétszóródáshoz az is elég, hogy egy
familiáris keresztülvág a helyszínen.

Variáns: Ebben a fázisban keresked-
hettek egymás között a hozzávalókkal,
és ti határozzátok meg az árakat.
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Elhívás: Familiárist rakhatsz a faluköz-
pontra (kivéve, ha az meg van kötve). 
Ehhez 1-1 tűzre, lisztre, ezüstre és ter-
mőföldre van szükséged, és erre a va-
rázsigére: “Bőségben és szükségben, ör-
dögi lény, jer velem!” Ha még van lépé-
sed, még ebben a fordulódban mozgat-
hatod az új familiárisodat, miként va-
rázsolhatsz is rá (megcserélés, idézés).

Szerelmi mágia: Összekötöd két falusi
szívét és sorsát, egy falusit oda (mezőre,
helyszínre) mozgatva, ahol a másik van - 
te döntöd el, melyik mozog. 2 tűzre van 
szükséged, meg a varázsigére:“Szerelme-
tek gyarapodjon, miként e tűz, fellobog-
jon!” Rakj a két falusira egy szívjelzőt.

· Ha bármi hat egy szerelmes falusira, a
   szerelmesére is hat ugyanaz. Ha az 
   egyik mozog, a másik is vele tart. Ha az
   egyiket megidézik, a másik is megjele-
   nik vele az adott helyszínen. Megcseré-
   lésnél a másik is helyet cserél az illető
   falusival/familiárissal. Ha az egyikből
   varangy lesz, a másikból is - de ekkor
   megtörik a szerelmi varázslat.

· A varázslat szerelem megtörésére is al-
   kalmazható. Ehhez is 2 tűz kell, és ez a
   kántálás: “Máglyából csak hamu légyen, 
   szerelmetek véget érjen!” Ekkor rakd az
   egyik volt szerelmest egy tetszőleges 
   olyan helyszínre, ahol van familiárisod. 

A varázslatok
Elhívás: Új familiáris játékba hozá-
sa (1 tűz, 1 liszt, 1 ezüst, 1 termőföld)
Szerelmi mágia: 2 falusi sorsának
egybekötése/szétválasztása (2 tűz)
Idézés: Egy falusi vagy familiáris
olyan helyszínre mozgatása, ahol van
familiárisod (1 liszt és 1 az adott hely-
szín hozzávalójából)
Megcserélés: Egy falusi/familiáris
helyet cserél egy másik falusival/fa-
miliárissal (1 ezüst és 1 termőföld)
Átváltoztatás: Egy falusiból va-
rangy lesz, illetve egy varangyból fa-
lusi (1 tűz és 1 liszt)
Szerencse: Három hozzávaló el-
húzása az adófészerből (2 ezüst)
Megkötés: Helyszín megátkozása,
senki se mehet oda vagy távozhat on-
nét, varázslat sem hat rá (2 termő-
föld, 2 azonos hozzávaló megtörheti)
Ellenvarázslat: Másik boszorkány 
varázslásának meggátlása (1 termő-
föld és 1 tetszőleges hozzávaló)

mozgás

idézés

megcserélés

átváltoz-
     tatás

· Ha szerelmes falusit beleszerettetsz va-
   laki másba, a régi szerelmi mágia meg-
   törik. Két eset lehetséges:
      1. lehetőség: Célpontod marad, ahol
      volt, új szerelme csatlakozik hozzá; a
      régi szerelme átkerül máshová, ahol
      van egy familiárisod.

      2. lehetőség: Célpontod megy át
      oda, ahol új szerelme tartózkodik, a
      régi szerelmese marad ott, ahol eddig
      ők ketten együtt voltak.
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Idézés: Átmozgathatsz egy falusit vagy 
familiárist olyan helyszínre, ahol van 
legalább egy familiárisod. Ehhez 1 liszt
és az érkezési helyszín 1 hozzávalója kell,
meg a varázsige: “Bárhol is vagy, szólíta-
lak, hatalmammal idehívlak!”

· Az adófészerbe idézéshez 1 liszt és 1
   tetszőleges hozzávaló kell.
· A faluközpontba nem lehet idézni.
· Nem idézhetsz sem falusit, sem fami-
   liárist oda, ahol épp tartózkodik.

Megcserélés: Egy helyszínen vagy me-
zőn lévő falusi vagy familiáris helyet cse-
rél egy másik falusival vagy familiárissal.
A varázslat nem csak a saját familiárisaid-
ra hat. 1 ezüstre és 1 termőföldre lesz 
szükséged, meg a kántálásra: “Te vagy ő
és ő vagy te, menjél oda, jöjj ide!” Ha
egy familiáris varangyot cipelt, az is vele
utazik.

Átváltoztatás: Egy falusit varanggyá
változtatsz, vagy varangyból vissza falu-
sivá. 1 tűz kell ehhez és 1 liszt, meg a va-
rázsige: “Hamis alak, hamis forma, 
ember vagy talán, vagy béka?”A va-
rangygyá lett falusit rakd a játéktábla 
mellé, a helyére rakj egy varangyot.
· Az áltáltoztatás megtöri a szerelmi 
   mágiát, és mindkét falusit varangy-
   gyá változtatja.
· Amikor visszaváltoztatsz varangyot,
   és több falusi is varanggyá van vál-
   toztatva, eldöntöd, kit változtatsz
   vissza - nem számít, hogy az adott
   varangy ténylegesen kiből lett át-
   változtatva.
· A varangy az varangy, nem az a fa-
   lusi, akiből lett, így ha egy furmány-
   hoz egy adott falusi kell, a belőle 
   lett varangy nem számít.

Szerencse: Nézd meg az adófészeren
levő hozzávalókat, válassz ki három la-
pot és vedd azokat a kezedbe. 2 ezüstöt
kell beadnod, szólván: “Vagyon gyűl-
jön a zsebembe, távozz tőlem, balsze-
rencse!”

Ellenvarázslat: Megakadályozod egy 
másik boszorkány varázslatának létrejöt-
tét. A varázslása után kell elmondanod, 
még mielőtt mást cselekedne (pl. mozog-
na, varázsolna, új fortélykártyát húzna). 
1 termőföldet és 1 tetszőleges hozzávalót
kell beadnod, az alábbi varázsigét el-
mondva: “Bűbájodat szél szétfújja, ke-
rék alá behajítja!” Az így elrontott va-
rázslatra költött hozzávalók elvesznek.
Ellenvarázslat is megakadályozható e-
llenvarázslattal. 

Megkötés: Egy helyszínt megkötve oda
senki (se falusi, se familiáris, se varangy)
nem mehet, sem onnét nem távozhat, és
a többi varázslat sem hat az adott hely-
színre. 2 termőföld kell hozzá, meg ez az
ige: “Körbezárom, bekerítem, lakóit 
mind foglyul ejtem!” Ezután rakj egy 
átokkötelet a helyszínre. Megkötött 
helyszínen is lehet hozzávalókat gyűjteni. 
Ha a faluközpont meg van kötve, nem
 lehet oda familiárisokat elhívni.

Megkötés feloldásához 2 tetszőleges, de
azonos hozzávaló kell, és ez a varázsige:
“Csomót oldok, béklyót vágok, elhozom
a szabadságot!”  (Még annak is meg kell 
fizetnie a feloldás               költségét, aki 
maga mondta ki                  a megkötést).
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Furmánykártyák
A furmánykártyákat teljesítve szereztek 
győzelmi pontokat. Háromféle nehézségű 
kártya van, 1-től 3-ig; a nehézség egyben
a teljesítésért járó győzelmi pontokat is
jelenti.

A furmánykártyákon aktív és passzív fur-
mányokat találtok: az aktív furmányt nek-
tek kell teljesítenetek, a passzívnak telje-
sülnie kell - általatok vagy más által.
· Az aktív furmány előtt egy kis rom-
   busz van, vastagon van szedve, kiskapi-
   tálissal. Mozgási-varázslási fázisodban
   neked kell teljesítened
   az aktív furmányt.
· A passzív furmány e-
   lőtt üres karika van. 
   Mozgási-varázslási fá-
   zisodban teljesülnie 
   kell, de nem szükséges,
   hogy ezt az állapotot tenmagad hozd
   létre.

Furmánykártya teljesítésénél:
· Egyazon mozgási-varázslási fázisodban
   kell az összes furmánynak teljesülnie.
· A sorrend, ha logikus marad, mindegy.

· A kártyán feltüntetett akciót kell végre-
   hajtanod (pl. megkötés, megcserélés).
· Az “érd el” típusú furmánynál ezt bár-
  hogy teljesítheted (mozgatással, va-
  rázslással, a táblán lévő helyzet kihasz-
   nálásával, stb.)
· Egyazon varázslattal több furmányt is
   teljesíthetsz.

· A furmánykártya teljesültét azonnal be
   kell jelentened. (Ne várj vele fázisod
   végéig, mert lehet, hogy a táblán már
   nem teljesül a passzív furmány.)

· A felhúzott furmánykártyát ebben a
   fordulóban nem teljesítheted - kivé-
   ve, ha 1 ezüstért és egy furmánykár-
   tyát eldobha húztad fel (l. jobbra).

· A többiek végig láthatják, eddig hány
   pontot gyűjtöttél.

3) Aratás
Miután mindőtök mozgási-varázslási fá-
zisa befejeződött, mind 2 ottani hozzáva-
lót húztok minden, helyszínen lévő fami-
liárisotok után.
· Aki előbb húz, előbb kap (vagy húzza-
   tok játéksorrendben). 
· A familiárisnak a helyszínen kell len-
  nie, nem csak a helyszín tábláján.
· Bárhány hozzávaló lehet a kezetek-
   ben.
· A gőteszemek dzsókerek.

4) Seprű
Miután mind arattatok, a kezdőjátékos
adja át a seprűt bal oldali szomszédjá-
nak, és kezdődhet az új forduló.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor egy ara-
tási fázis végén van olyan boszorkány,
akinek 13  vagy több pontja van.

Új furmánykártyák húzása
Mozgási-varázslási fázisod végén annyi
új furmánykártyát húzol, amennyit tel-
jesítettél ebben a fázisodban. Ez az aláb-
biak szerint történik:
· Felhúzod mindhárom furmánypakli
   legfelső lapját.
· A három lapból annyit tartasz meg,
   amennyit teljesítettél fázisodban.
· A többit visszarakod paklijuk tetejére.

A húzásra fázisod végén kerül sor, így ezeket 
ebben a fordulóban már nem teljesítheted.

Teljesítés máskor
Mozgási-varázslási fázisodon kívül - de 
nem más mozgási-varázslási fázisa köz-
ben - kihasználhatod a táblán előállt 
helyzetet, hogy teljesítsd egy vagy több 
furmánykártyádat. Minden így teljesített 
kártyáért 1 ezüstöt kell beadnod. Ha va-
rázsolnod kell, ilyenkor is be kell adnod a 
hozzávalókat. A teljesítés után a fentebb 
írt módon húzol újabb furmánykártyákat.

Furmánykártya eldobása
Bármikor eldobhatsz egy neked nem kellő
furmánykártyát a kezedből, 1 ezüst bea-
dásával.
· Az eldobott furmánykártyát rakd a 
   paklija aljára.
· Húzd fel mindhárom furmánypakli leg-
   felső lapját. A háromból válassz egy 
   kártyát, a másik kettőt rakd vissza sa-
   ját paklijuk tetejére.

· Ha egy familiárisod sincs helyszínen,
   kegyelemből megkapod az adófésze-
   ren lévő 2 legfelső lapot.
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Pontozás
Számoljátok össze teljesített furmánykár-
tyáitok pontértékét.

Döntetlen
Ha az első helyen döntetlen az állás, az
győz az érintettek közül, aki kevesebb 
furmánykártyát teljesített.

Ha még így sem dőlt el a győzelem, az 
győz az érintettek közül, akinek a kezé-
ben több hozzávalókártya van.

Példaforduló
Ketten játszanak, Tilly és Frank. Tilly a kezdőjátékos, a familiá-
risai macskák, és ezeket a furmánykártyákat kapta:
Kínozd meg a papot! (1 pontos)

• Idézd meg a papot a kovácsműhelybe.
Fenyíts meg a gazdasszonyt! (2 pontos)

Ijesztgesd a falusiakat! (3 pontos)

Tilly egy-egy familiárisát a kovácsműhelyre, a malomra és a
faluközpontra rakja; 2 tűzzel és 2 liszttel kezdi a játékot.

Frank familiárisai kígyók, és ezek a furmánykártyái:

Vádold be a molnárt! (1 pontos)

Béklyózd meg a nemesurat! (2 pontos)
• Érd el, hogy a nemesúr szerelmes legyen egy falusiba.
• Kösd meg a helyszínt, ahol a nemesúr van.

Üldözd a földművest! (3 pontos)

Frank egy-egy familiárisát az udvarházra, a tanyára és a falu-
központra rakja; 2 ezüsttel és 2 termőfölddel kezdi a játékot.
Kezdődhet is a játék az első forduló első fázisával, az adózással.

Adózás
Mindkettőjükben adóznia kell 1-1 hozzávalót. Először Tilly rak
le 1 lisztet képpel lefelé az adófészerre, utána pedig Frank rak
le képpel lefelé az adófészerre 1 ezüstöt.

Mozgás és varázslás

• Érd el, hogy a gazdasszony a malomban legyen.
• Változtasd át a gazdasszonyt varanggyá.

• Érd el, hogy a gazdasszony, a földműves és a molnár a
   faluközpontban legyen.
• Kösd meg a faluközpontot.

• Érd el, hogy a molnár a faluközpontban legyen.

• Érd el, hogy a földműves a kovácsműhelyben legyen.
• Érd el, hogy a földműves szerelmes legyen egy falusiba.
• A földművest és szerelmét változtasd át varanggyá.

Tilly gyorsan begyűjt 1 pontot a pap megkínzásával. Ehhez be-
ad 1-1 tüzet és lisztet, elmondja az idézés varázsigéjét, a kovács-
műhelybe idézve a papot. Ezután úgy dönt, a hozzávalók be-
gyűjtésére koncentrál, és a faluközpontból 5-öt lépve a tanyára
mozog macskájával. Hatodik lépését nem használja fel. A pa-
pos furmánykártyáját úgy rakja le képpel lefelé, hogy Frank is
lássa a pontszámot. Végül felhúzza mindenhárom furmánypak-
li legfelső lapját, egyet megtart, a másik két kártyát visszateszi.

Teljesítve!



Aratás
Mindketten 2-2 hozzávalót kapnak mindenütt, ahol van fami-
liárisuk. A sorrend most nem számít, így egyszerre veszik el
ezeket, hogy gyorsabban menjen a játék. Tilly 2-2 tüzet, lisz-
tet és termőföldet gyűjt be, Frank pedig 2 ezüstöt az udvar-
házban és 2 termőföldet a tanyát. A harmadik kígyója még
csak úton van a kovácsműhely felé, érte nem kap tüzeket.

Seprű
Tilly átadja Franknak a seprűt. Az új fordulóban, ami azonnal
kezdődik is, már Frank lesz a kezdőjátékos.

Egyszemélyes játék
Egyszemélyes játéknál a normál szabályok részben megváltoznak:
· A célod 13 pont összegyűjtése azelőtt, hogy kifogyna 2 hozzá-
   való.
· A helyszíneken a pakliban csak 10-10 hozzávaló legyen (és ne
   legyen bennük gőteszem).
· Ha valahol elfogy a pakli, ne alkoss ott újat. A felhasznált hoz-
   závalók kikerülnek a játékból.
· Természetesen nincs kezdőjátékos, így a fordulók végén nincs
   seprűfázis sem.
· Szétszóródás (l. a 3. oldalon) sincsen.

Variánsok
Ha változatosságra vágytok, próbáljatok ki az alábbi szabályvál-
toztatások közül egyet, vagy akár egyszerre többet is:
· A helyszíneken képpel felfelé legyenek a hozzávalópaklik, így
   tudni fogjátok, ki húzott gőteszemet.
· Teljesítendő furmánykártyáitokat képpel felfelé tartsátok ma-
   gatok előtt az asztalon, így sejthetitek egymás terveit.
· Változtassátok meg az összegyűjtendő pontok mennyiségét, ha
   hosszabb vagy rövidebb játékot szeretnétek.
· Könnyebb a játék, ha megengeditek, hogy a familiárisok el-
   hagyják a megkötött helyszíneket, ill. bejuthassanak oda.
· Nehezebb a játék, ha csökkentitek - akár nullára - a paklikban
   található gőteszemek mennyiségét.
· Nehezebb a játék, ha a táblát úgy állítjátok össze, hogy keve-
   sebb mező legyen szomszédos egymással.

Közreműködők
Tervező: Anne-Marie De Witt
Művészeti vezető: Anne-Marie De Witt és Justin De Witt
Illusztrátor: Alex Fernandez
Tördelő: Alex Fernandez és Justin De Witt
Fordító: Thaur (thaur@freemail.hu)
Játéktesztelők: Charley Allen, Stacy Beckwith, Alexandra Billings, Jimmie Bragdon, Lois
Brown, Ava Carlisle, Neal Carter, Elijah Cie, Max Clontz, Pam Cloyde, Brandt Cooley, Holly
Cooper, Justin De Witt, Bekah Dow, Edgar Fisher, Julie Gruszynske Fisher, Will Fordyce,
Joseph George, Jonathan Grabert, Andrew Hackard, Adam Hegemier, Ian Jefferies, Laird
Jimenez, JD Johnson, Matt Johnson, Geoffrey Kuhns, Devin Lewis, Jonna Lybrand, Joel
Martin, Margaret Martin, Bruce McBride, Luke “Zelda” McBride, Kris McCardel, Maureen
McCardel, Brandon McClelland, David Morse, Wendy Morse, Anthony Mueske, Craig New,
Melissa New, Sharon Nichols, Tanya Olalde, Brenton Owen, Bryan Parker, Cindi Parker,
Mike Parker, Ric Reyes, Gabby Ruenes, Heidi Ruenes, Eric Schiedler, Randy Scheunemann,
Carla Shiflet, Kaitlin Simmons, Blair Stirek, Tommy Swenson, Joshua Wallace, Molly 
Wright, Tom Wright, Fred Yglesia, James Zuniga
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Most Franken a sor, hogy mozogjon és varázsoljon. Bead 1-1
ezüstöt és termőföldet, és kántálásával megcseréli a molnárt
és a földművest. Bejelenti, hogy teljesítette a Vádold be a 
molnárt! feltételeit, és a kártyát képpel lefelé lerakja maga elé
- már van 1 pontja. A földművessel 4-et lép, a kovácsműhely-
ig, és 2-t lép a faluközpontban lévő kígyójával a kovácsműhely
felé. Ugyanazon módszer szerint, mint korábban
Tilly, ő is húz egy furmánykártyát.
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