
Anglia, 1337 és 1361 között, Kingsbridge. Kétszáz éve is annak,
hogy Fülöp perjel iránymutatásával megépült az itteni impozáns katedrális. 
A város lakó - földművesek, gyapjúkereskedők, építészek - mind vagyonra és

hírnévre vágynak, az apátság és a várost irányító kereskedők viszonya nem mindig
felhőtlen. Meg kell találnotok az egyensúlyt: kegyességetekkel meg kell őriznetek az

Egyház jóindulatát, hűségen kell szolgálnotok a királyt, és közben ki kell vennetek a részeteket
az építkezésekből. Hírnevetek akkor is növekszik, ha a Nagy Járvány kitörése után ápoljátok a betegeket.

És persze, sőt mindezek előtt, ételt kell tennetek családotok asztalára. Nehéz idők ezek, amikor kevés a búza és
kevés a bevétel, ráadásul a királyok hadiadói kizsigerelnek titeket is - hiába ügyeskedtek a gyapjúpiacon, mégis alig

marad pénz az erszényetekben. De ha nem adjátok fel, ha összeszorított fogakkal iparkodtok, mégiscsak nem csupán 
egyről a kettőre juttok, hanem elnyeritek az igazán fontos emberek kegyét is. Ráadásul a katedrálist megkoronázhatjátok

egy toronnyal, ami azután az idők végezetéig hirdeti majd dicsőségeteket.

A játékban a lehető legtöbb győzelmi pontot igyekeztek összegyűjteni - akinek a legtöbb győzelmi pontja van a játék 
végén, az lesz a győztes. Győzelmi pontokhoz sokféleképpen juthattok, elsősorban azonban úgy, hogy az építkezéseken

dolgoztok, valamint a betegeket ápoljátok.

2-4 építész részére, 12 éves kortól
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L á s d  k ü l ö n  l a p o n  a  t a r t o z é k o k a t  é s  a z  e l ő k é s z ü l e t e k e t !

J Á T É K M E N E T

· A játék 4 fejezetet ölel át (I-IV), és minden fejezet 6 fordulóból áll. Minden fejezet során 6
   eseményre kerül sor (azaz fordulóként egyre).

· Egy fejezet hét év alatt “zajlik le”, ezalatt különféle építkezésekben vesztek részt, és ezekért
   győzelmi pontokat kaptok.

· Minden fejezet végén teljesítenek kell különféle kötelezettségeiteket. Aki nem tud �zetni, az
   győzelmi pontokat veszít, valamint más büntetésekben is részesül.

· A II. fejezet után a városka lakói között kitör a járvány, ti pedig meggyógyíthatjátok őket, 
   megint csak győzelmi pontokért.

· A IV. fejezet után vége a játéknak; az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.

A  F O R D U L Ó

Minden forduló az alábbi lépésekből áll, ebben a sorrendben:

1) A legfelső eseménykártya felcsapása, az azonnali esemény végrehajtása
2) Az eseménykártya helyzetbe forgatása
3) Személyes bevételek begyűjtése
4) Támogatás begyűjtése
5) Akciókártya kijátszása (�gyelemmel a hosszútávú eseményekre) 

1 )  A  l e g f e l s ő  e s e m é n y k á r t y a  f e l c s a p á s a ,  a z  a z o n n a l i  e s e m é n y
v é g r e h a j t á s a

 

· Akinél a kezdőjátékos jelzője van, az az aktív játékos. Ő felcsapja az ese-
   ménypakli legfelső lapját és felolvassa annak szövegét. A felső rész a
   regényből van, színesítésként, nincs tényleges szerepe; az alsó rész viszont
   minden játékosra hat. Ha az esemény azonnali (a kártya háttere barna
   színű), azonnal végre is kell hajtanotok, még mielőtt az aktív játékos hely-
   zetbe forgatná a kártyát. Ha az esemény választási lehetőséget az, először 
   az aktív játékos dönt, majd sorban, az óramutató járása szerint a többiek.
   Példa: Ezen eseménykártya felcsapása után sorban minden játékos elndönti, 
   hogy elad-e 1 gyapjút 3 aranyért vagy sem. 

· A kék hátterű kártyák eseményei hosszútávúak, hosszan - elméletileg
   akár a fejezet végéig - érvényben maradnak. Ezek az akciókártyákra
   hatnak, így hatásukra az 5. lépések során kell �gyelni.

2 )  A z  e s e m é n y k á r t y a  h e l y z e t b e  f o r g a t á s a 

· Az esemény végrehajtása után a kártyát az aktív játékos lerakja képpel felfelé a játéktábla felső
   részére, a tanácsházára. Az, hogy a kártyát hogyan forgatja el, két okból is fontos.  Egyrész
   meghatározza, hogy kinek-kinek mi lesz a személyes bevétele; más-
   részt meghatározza az, hogy az aktív játékos kinek a támogatását él-
   vezi ebben a fordulóban.

· Az aktív játéks dönti el, hogyan forgatja el az eseménykártyát - a négy-
   féle lehetőség közül. A választott lehetőség dönti el, hány mezőt fog
   mozogni a támogatásjelző, valamint így derül ki, hogy melyik játé-
   kos felé melyik sarka néz az eseménykártyának.

3 )  S z e m é l y e s  b e v é t e l e k  b e g y ű j t é s e

· Minden játékos megkapja személyes bevételeként azt, ami az eseménykártya azon sarká-
  ban látható, amelyik sarok feléje néz. (Ezért fontos, hogy a játékosok az asztal négy olda-
  lán üljenek).

Fontos: A “személyes bevétel” kifejezést az egyszerűség kedvéért használjuk, hiszen hűséget,
kegyességet, orvoslást nem lehet ténylegesen begyűjteni. Inkább arról szól ez, hogy mivel fog-
lalkoztok a fordulóban - aki például betegeket ápol vagy orvosi könyveket forgat, annak 
gyarapszanak ismeretei a medicinában, aki imádkozik, annak nő a kegyessége, aki pedig
feljebbvalói parancsait teljesíti fáradhatatlanul, annak elismerik a hűségét.

         1 kő a kőbányából              1 fa az erdőből

    

· Megkapott személyes bevételeteket paravánotok
   mögé rakjátok - kivéve persze a győzelmi pontokat,
   amiket leléptek ponthengeretekkel a pontsávon. Ha
   a pontsáv egyazon mezőjén több henger is van, azo-
   kat egyszerűen rakjátok egymásra.

 Fontos: Ha valaki kapna valamit a készletből, de az már kifogyott, helyette 1 győzelmi
 pontot kap.

4 )  T á m o g a t á s  b e g y ű j t é s e

· Minden eseménykártya egyik szélén látható egy vörös nyíl. 
  Aszerint, hogy az akítv játékos hogyan forgatta a kártyát, a
  nyíl a 0-s, az 1-es, a 2-es vagy a 3-as szám felé mutat.

· Miután mind begyűjtöttétek személyes bevé-
   teleteket, az aktív játékos annyi mezőt lépte-
   ti a támogatássávon a támogatásjelzőt, 
   amilyen szám felé mutat az eseménykártya
   vörös nyila. Példa: A vörös nyíl a 2-es szám
   felé mutat, így a támogatásjelző két mezőt lép
   előrefelé.

· Az aktív játékos megkapja azt a támogatást, amely azon mező szerint jár neki, ahol
   éppen áll a támogatásjelző.
 
Fontos: Ha a támogatásjelző nem mozog (mert a vörös nyíl a 0-s számra mutatott), nem
történik semmi. Csak akkor kap támogatást az aktív játékos, ha mozgott a támogatásjelző.

t
 

 

    

   

  

.  

 

y

                              1 búza a szántóról        1 kegyességjelző a katedrálisról

         1 gyapjú 1 készletből                          1 hűségjelélző akészletből

    1 orvoslásjelző a          1 vagy 2 arany a készletből
                készletből

           1 győzelmi pont

Példa:  Ha ez az eseménykártya így van forgatva, a
vörös játékos 1 követ kap, a zöld játékos 1 búzát, a
sárga játékos 1 aranyat, a kék játékos pedig 1 győzel-
mi pontot.
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A támogatássáv mezői:

· Királyné: Az aktív játékos, amennyiban van legalább 1 hűségjelzője, kap
   2 győzelmi pontot.

· Perjel: Az aktív játékos kap 1 kegyességjelzőt a katedrálisról.

· Céhmester: Az aktív játékos annyiszor 1 győzelmi pontot kap, ahány háza
   van a játéktáblán (annak bal alsó részén).

· Priorissza: Az aktív játékos, amennyiben van legalább 1 orvoslásjelzője, kap
   2 győzelmi pontot.

· Kereskedők: Az aktív játékos kap 1 gyapjút a készletből.

· Király: Az aktív játékos annyi győzelmi pontot kap, ahány hűségjelzője van.

· Shiring earlje: Az aktív játékos kap 1 búzát a szántóról.

· Püspök: Az aktív játékos annyi győzelmi pontot kap, ahány kegyességjelző-
   je van.

· Törvényenkívüliek: Az aktív játékosnak be kell adnia 1 aranyat
   a készletbe. Ha erre nem képes, másik irányba kell forgatnia az
   eseménykártyát.

Fontos:  A királynénál, priorisszánál, királynál, püspöknél nem kell hűség-, kegyesség- vagy or-
voslásjelzőket beadni; elég megmutatni, hogy van egy, illetve hogy mennyije van a játékosnak.

· A támogatássávon a püspök mezője után a királyné mezője következik.

· Ha az aktív játékos olyasmit kapna támogatásként, ami már nincs a készletben, nem kap
   semmit. Ilyenkor (ellentétben a személyes bevétellel) nem kap helyette győzelmi pontot.

Fontos:  Ha egy vagy több támogatásmező le van tiltva (ez események miatt lehetséges), a
támogatásjelző mozgatásánál ezekkel a mezőkkel nem szabad számolni - mintha egyáltalán
ott se lennének.

5 )  A k c i ó k á r t y a  k i j á t s z á s

· Először az aktív játékos, majd sorban, az óramutató járása szerint mindenki más is ki-
   játszik 1 akciókártyát a kezéből, nyomban végre is hajtva azt. Mindenki maga dönti
   el, melyik akciókártyáját játssza ki.

· Kijátszott akciókártyátokat képpel felfelé magatok előtt tartjátok az asztalon.

· Ha a forduló elején kék hátterű eseménykártya lett felcsapva, az akciókárya kijátszásánál
   �gyelemmel kell lennetek arra. Ha a játéktábla mellett több ilyen kék hátterű esemény-
   kártya van (az előző fordulókban felcsapottak), azokra mind �gyelemmel kell lennetek!

Az akciókártyák:

· Aratás: Kapsz 1 búzát a szántóról.

· Imádság: Kapsz 1 kegyességjelzőt a katedrálisról.

· Építőanyag-kitermelés: Kapsz 1 követ a kőbányáról vagy 1 fát
   az erdőről.

 

· Építkezés: Egy építkezéshez felhasználhatod legfeljebb 2 építőanyagodat.
   Minden felhasznált építőanyagodért kapsz 3 győzelmi pontot. Ezzel az
   akcióval csak egy építkezésen dolgozhatsz, vagyis nem használhatsz fel 1-1
   építanyagot két különböző építkezéshez. Azonban, ha 2 építőanyagot hasz-
   nálsz fel, azok lehetnek különbözők (például 1 kő és 1 fa). A legtöbb felépí-
   tendő épület eseménykártyák révén kerül játékba; az új híd azonban már a
   játék előkészületei során felkerül a játéktáblára, a torony pedig a II. fejezet
   után kerül majd fel. (Az épületekről további információkat olvashattok az 5.
   oldalon.)

· Gyapjú- és posztóeladás: Eladhatsz a piacon bármennyi gyapjút, valamint 
   legfeljebb 1 posztót. Minden eladott gyapjúért 2 aranyat kapsz, és ha eladsz
   posztót, azért 4 aranyat kapsz. 

 

· Privilégium: Ugyanezen fejezet előző fordulójában végrehajtott akciódat
   megismétled (vagyis lemásolod az akciópaklidban legfelül lévő lapot). 

Fontos:  A kijátszott akciókártya akciójának végrehajtása sosem kötelező, min-
dig dönthetsz úgy, hogy nem hajtod végre az adott akciót. Úgy is kijátszhatsz akciókártyát, 
hogy nem is tudnád végrehajtani a képességét, ilyenkor nem történik semmi.

 

Példa:  Kijátszhatod az aratást akkor is, amikor nincs búza a szántón.

Az első játék során a fenti hat akciókártyát (ezeken láthattok egy kis csillagot) használjátok 
az I. fejezet során. A II. fejezet kezdetén megkapjátok a másik 6 akciókártyátokat is. Mos-
tantól 12 kártyából választjátok ki azt a hatot, amelyet kijátszotok a fejezet során. A játék-
szabály következé szekcióját elegendő az I. fejezet befejezése után elolvasnotok.

Mind a 12 akciókártya használata

· Miután kijátszottatok egy akciókártyát a kezetekből, válasszatok
   ki egy másikat is, és azt rakjátok le képpel lefelé a most kiját-
   szott akciókártyátok mellé. Az így kijátszott akciókártya hatása
   nem jön létre.

· Ilyenformán minden fejezetben a 12 lehetséges akció közül 6-ot 
   fogtok végrehajtani, és közben sorban lerakjátok a másik 6 akciókártyátokat képpel lefelé.

· Így két pakli lesz előttetek: az akciópakli (képpel felfelé) és a dobópakli (képpel lefelé).
   Rendszerint minden fordulóban 1-1 lap kerül mindkét pakli tetejére, és a fejezet végére
   az összes akciókártyátokat lerakjátok valamelyik pakliba. A következő fejezetet úgy kez-
   ditek, hogy mind a 12 akciókártyátok megint ott van a kezetekben.

Fontos: Csak akkor dobj el lapot, ha akciópaklid nagyobb, mint a dobópaklid (l. a 7. oldalon).

w w 

ż li
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A 6 másik akciókártya

· Házépítés: Beadhatsz 1 aranyat és 1 megfelelő építőanyagot (követ vagy fát),
   hogy a tábla bal alsó szélén a 14 kijelölt házhely egyikén megépíts egy házat. 
   Az adott házhelyen mindig látható, hogy a ház megépítéséhez kőre vagy fára 
   van-e szükség. Házat elsősorban azért építesz, hogy utóbb majd jövedelmet
   húzhass belőle. Fontos: Két ugyanolyan bevételt biztosító ház közül egy játékos
   csak egyet építhet meg.

· Házbérlet: Legfeljebb két, már korábban megépített házad után megkapod
  azok jövedelmét. Ha kettőnél több házad van a játéktáblán, te döntöd el, hogy
  melyik kettő után szeded be a házbért. Minden házhelynél fel van tüntetve, 
  hogy milyen jövedelmet húzhatsz utána. Ezek alkalmasint (mint például a ke-
  gyesség) könnyen kifogyhatnak a készletből, és akkor nem kaphatsz semmi 
  bért az ilyen házak után.

· Adományozás: Egy folyamatban lévő építkezést adománnyal támogatsz. Beadsz
   1 aranyat, hogy lerakd egyik adománypecsétedet az adott épülethez. (Az épü-
   letekre és az adományokra vonatkozó további szabályokat l. az 5. oldalon.) Fontos:
   Ha egy eseménykártya megtiltja a további munkálkodást egy adott épületen, akkor
   azt az építkezést adománnyal sem lehet támogatni.

· Posztókészítés: Becserélheted 1 gyapjúd 1 posztóra VAGY 2 gyapjúd 2 posztóra.

· Gyógyítás: Két választásod van. Az egyik, hogy orvosi praxist folytatsz, és ezért
   kapsz 1 aranyat és 1 győzelmi pontot. A másik, hogy (a III. vagy a IV. fejezet
   során) a járvány egy vagy több áldozatát ápolod. Kingsbridge minden meggyó-
   gyított lakójáért 2 győzelmi pontot kapsz, valamint további jutalomban is
   részesülsz. (A járványra vonatkozó szabályokat l. a 6. oldalon.)

· Támogatás: Pontosan 1 mezővel előrébb mozgatod a támogatássávon a támo-
   gatásjelzőt. Utána megkapod az adott mezőért járó támogatást (l. a 3. oldalon).

A forduló vége

· Ha ebben a fordulóban hosszútávú eseményt húz-
   tatok fel, azt most a játéktábla felső részéhez kell
   raknotok, az első eseményhelyre. Ha már foglalt,
   a kártyát ehelyett a másik eseményhelyre rakjátok
   le. Kettőnél több eseménykártya sosem lehet a
   játéktábla fölött - ha mindkét eseményhely foglalt,
   az újonnan felcsapott eseménykártyával cseréljétek le közülük azt, amelyik régebb óta hat
   rátok. 

Megjegyzés:  Egy fejezet eseménykártyái között sosincs 3-nál több hosszútávú.

· Ezután az aktív játékos átadja a kezdőjátékos jelzőjét bal oldali szomszédjának; az illető lesz
   az új aktív játékos.
· Az új fordulót az új aktív játékos kezdi a következő eseménykártya felcsapásával. A forduló
   ugyanúgy zajlik, mint a megelőző (a barna esemény végrehajtása, az eseménykártya forga-
   tása, a személyes bevételek begyűjtése, a támogatás begyűjtése, és végül mindenki kijátszik
   egy akciókártyát (�gyelemmel a hosszútávú eseményekre) és eldob egy másikat. Minden
   fejezet során 6 fordulót kell lejátszanotok.

A fejezet vége

 A 6. fordulóval a fejezet is véget ér. Olvassátok fel az adott fejezet kártyájának szövegét és
   hajtjások végre az olvasottakat.

· Minden folyamatban lévő építkezéshez rakjatok egy megfelelő építőanyagot annak
   jelzésére, hogy nem csak ti dolgoztok az épületeken. Ha egy épületnél van kő- és famező
   is üresen, először mindig a kőmezőt töltsétek fel.

· Vegyétek le a forduló során felrakott tiltásjelzőket. Ha az első fejezet végén a posztó-
   piacon még mindig ott a tiltásjelző, azt is vegyétek le.

· Távolítsátok el a játéktábla fölül az oda lerakott hosszútávú eseménykártyákat. Az
   új fejezet során már nem hatnak ezek az események.

· Végül mindenkinek meg kell �zetnie a kötelező �zetségét (l. lentebb). Aki nem tud �-
   zetni, az győzelmi pontokat veszít, valamint büntetéssel kezdő a következő fejezetet.

· Ha a kötelező �zetség után maradt aranyatok, búzátok, kegyességetek, átvihetitek azt,
   azokat a következő fejezetre.

· Az aktív játékos átadja a kezdőjátékos jelzőjét bal oldali szomszédjának.

· Ha ez volt az I. fejezet, és abban csak 6 akciókártyát használtatok, megkapjátok és a 
   kezetekbe veszitek másik 6 akciókártyátokat is. A további fordulókat már a normál
   szabályok szerint játsszátok (l. a 3-4. oldalon).

· A II. fejezet után a tornyot és a 11 járványjelzőt rakjátok fel a játéktáblára.  

Kötelező �zetség

· Meg kell mutatnotok, hogy kegyes és istenfélő életet éltek, vagyis mindőtöknek
   vissza kell raknia 2 kegyességjelzőjét a katedrálisra. Akinek csak 1 ilyen jelzője
   van, az csak azt rakja vissza. Aki nem elég istenfélő, az minden hiányzó ke-
   gyességjelző után elveszít 3 győzelmi pontotot, valamint penitenciát kell
   gyakorolnia a következő fejezet elején.

· Táplálnotok kell tenmagatokat és háznépeteket, vagyis mindőtöknek vissza kell
   raknia 2 búzát a szántóra. Akinek csak 1 búzája van, az csak azt rakja vissza.
   Aki éhesen marad, az minden hiányzó búza után elveszít 2 győzelmi pontot,
   valamint koldulnia kell a következő fejezet elején.

i J ż li jd j i
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· Végül meg kell �zetnetek az adót. Az aktív játékos dob az adókockával, hogy
   kiderüljön, mindőtöknek mennyit kell adóba �zetnetek: legkevesebb 2, leg-
   több 5 aranyat. Akinek kevesebb pénze van, azt mind be�zeti. Aki nem tudott
   teljesen eleget tenni adó�zetési kötelezettségének, az minden hiányzó arany
   után elveszít 1 győzelmi pontot, valamint egy kis időre kalodába zárják.

 
Büntetések

· Penitencia: Akinek penitenciát kell tartania, amiért istennek nem tetsző módon viselke-
   dett az előző fejezetben, annak a kezéből egyik szomszédja véletlenszerűen kihúzza az
    egyik akciókártyát a fejezet elején. Ezt a lapot egyből a dobópaklira kell rakni. A peni-
   tenciát tartó játékos a fejezet első fordulójában, amikor kijátszik egy akciókártyát, nem
   dobja el egy másik akciókártyáját.

· Koldulás: Aki koldulásra kényszer, mert az előző fejezet végén nem volt elég ennivalója,
   az az új fejezet első fordulójában nem kapja meg személyes bevételét.

· Kaloda: Akit kalodába zárnak, mert az előző fejezet végén nem volt képes minden adó-
   ját meg�zetni, az új fejezet során 6 helyett csak 5 akciót hajt végre. Az új fejezet első
   fordulójában ő is kijátszik, illetve eldob egy-egy akciókártyát a kezéből, azonban a ki-
   játszott akciókártyájának nem jön létre a hatása - számára ennyi volt az akciófázis.

Kivétel:  Ha a II. fejezet elején az az eseménykártya lett felcsapva, amely szerint III. Edward
  hadat vezet Franciaország ellen, kalodába zárt játékosnak nem kell még 2 akciókártyát el-
  dobnia, az esemény csak azokra hat, akik nincsenek kalodába zárva.

Kivétel: A IV. fejezet végén nem kényszerül penitenciára/koldulásra/kalodába az, akinek
   nincs elég kegyessége/búzája/aranya; ellenben minden hiányzó kegyességjelzőért 6, minden
   hiányzó búzáért 4, minden hiányzó aranyért 2 győzelmi pontot veszítetek. Példa: Ha a
   IV. fejezet 1 búzával és 2 arannyal kevesebbed van, nem 4, hanem 8 győzelmi pontot veszí-
   tesz.

Védelem a büntetésektől

A hűségesek mentesülnek a büntetések alól; aki büntetést szenvedne, még a fejezet végén
beadhat 1 hűségjelzőt, hogy egy büntetés alól mentesüljön. 

Fontos: Ez csak a következő fejezet elejei büntetés alól mentesít, a győzelmi pon-
tokat ilyenkor is elveszíti a játékos.

Ha valaki több büntetést is szenved, több hűségjelzőt is beadhat - minden vissza-
adott hűségjelző egy büntetés alól mentesít.

Példa: Hiányzik 2 búzád és 1 kegyességjelződ. Ha beadsz 2 hűségjelzőt, sem penitenciát nem
kell tartanod, sem nem kell koldulnod. De dönthetsz úgy is, hogy csak 1 hűségjelzőt adsz be, és
csak az egyik büntetés alól mentesülsz - hogy melyik az, azt te döntöd el.

Megjegyzés: Paravánotokon látjátok, hogy miből mennyit kell beadnotok a fejezetek végén. 
Áttekintőkártyátokon pedig megtaláljátok a büntetések leírását.

Az építkezések

· Öt építkezési lehetőség eseménykártyák révén kerül játékba. Mivel nem minden ese-
   ménykártya kerül sorra, előfordulhat, hogy egyes építkezések el sem kezdődnek egy 
   adott játékban. A híd és a torony munkálatai azonban függetlenek az eseményektől;
   ez utóbbin azonban a III. fejezet kezdetéig semmiképp sem dolgozhattok, mivel a 
   torony lapja a II. és a III. fejezet között kerül fel a játéktábla megfelelő részére.

· Amikor megkezdődik egy építkezés, az épület lapját a játéktábla megfelelő részére kell
   leraknotok. Az eseménykártyán is látjátok az épület illusztrációját, ahogy a játéktábla
   megfelelő részén olvasható az épület neve.

 
 Példa: Elkezdődhet a kallómalom építése.

· Aki kijátssza építkezés akciókártyáját, az egy építkezésen dolgozhat, lerakva
   az adott épületlap üres szürke vagy barna mezőire összesen legfeljebb 2 
   építőanyagát. A szürke mezőkre követ, a barna mezőkre fát kell rakni.

· Minden lerakott építőanyagot a játékos 3 győzelmi pontot kap.

· Az épület mezői tetszőleges sorrendben tölthetők fel.

 Példa: Ha lerakod ezt a fát és követ, összesen 6 győzelmi pon-
 tot kapsz.

· A toronyra utolsó (világoskék) mezőjére speciális szabályok vonatkoznak (l. a 6. oldalon).

Az adományok

· Aki kijátssza adományozás akciókártyáját, az egy folyamatban
   lévő építkezést (l. fentebb) adományával támogathat. Ez úgy
   történik, hogy be�zet 1 aranyat, majd egy adománypecsét-
   jét lerakja az adott építkezés lapjára.+
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· Amikor az épület elkészül (ez akkor történik meg, amikor az utolsó üres mezőjére is kerül épí-
   tőanyag), minden játékos, aki adományával támogatta az építkezést, tehát akinek ott egy ado-
   mánypecsétje az épület lapján, megkapja a játéktáblán az adott épületnél feltüntetett jutalmat.
   Ez a legtöbbször 1 győzelmi pont, plusz még valami.

Fontos: Ha az adott erőforrásból nincs annyi a készletben, hogy mindenkinek jusson, akinek jár-
na, senkis se kap belőle.

· Ugyanazt az építkezést bárhány játékos segítheti adományával. El-
   lenben egy játékos egy építkezést csak egyszer segíthet adománnyal.

   Példa: Elkészült a kallómalom; a vörös és a zöld játékos egyaránt 1
győzelmi pontot és 1 posztót kap.

· Miután az épület elkészült és mindenki megkapta a neki járó jutal-
   mát, visszakapjátok onnét adománypecséteiket.

· A torony és a Mária-kápolna adományozóinak jutalma 2 győzelmi pont - e két épületnél csak
   győzelmi pontot kaptok.

· Amikor felépül az ispotály, mindenki, aki ezt az építkezést adománnyal segí-
   tette, azonnal meggyógyíthatja a városka egy beteg lakosát - amennyibben a
   játékos rendelkezik a szükséges mértékű orvosi tudással. Ha többen is támo-
   gatták adományukkal az ispotály építését, sorban, az óramutató járása szerint
   (az aktív játékosnál kezdve a számolást) gyógyíthatnak meg egy-egy beteget.

 
A  j á r v á n y

· A III. fejezet kezdetén a járvány rátör Kingsbridge-re. A III. és a IV. fejezet minden fordulójá-
   ban megbetegszik egy lakos. Miután befejeződött a II. fejezet, keverjétek meg képpel lefelé
   a 11 járványjelzőt, majd rakjátok le azokat a játéktábla 11 számozott helyére: 10 városi
   házra, valamint az erdőben a törvényenkívüliek tanyájára.

· Hogy éppen ki betegszik meg, azt mindig a felcsapott eseménykártya
   határozza meg. A III. és a IV. fejezet összes eseménykártyája meg van
   számozva. Amikor felcsaptok egy új eseménykártyát, még mielőtt fel-
   olvasnátok a szövegét, nézzétek meg, hogy a kártya szerint melyik
   lakos betegszik meg, és az adott helyszínen lévő járványjelzőt fordítsá-
   tok képpel felfelé. Példa: A 9-es ház lakóit betegíti meg a járvány.  

· A képpel felfelé lévő járványjelzőn látható szám azt mutatja meg, hogy 
   mennyi orvosi tudás (azaz orvoslásjelző) szükséges az itteni betegek kikú-
   rálásához. Ez legalább 1 és legfeljebb 5 lehet. Példa: Ahhoz, hogy e ház
   lakóit meggyógyíthasd, legalább 3 orvoslásjelzővel kell rendelkezned.

· Aki gyógyítani szeretne, annak ki kell játszani a gyógyítás akciókártyáját, 
   és persze rendelkeznie kell a szükséges mértékű orvosi ismerettel. A játékos
   a kártya kijátszása után megmondja a többieknek, hogy melyik ház lakóit
   gyógyítja meg, és paravánja mögül előveszi a szükséges számú orvoslásjelzőt
   tudása bizonyítására. A

· A játékos a sikeres gyógyításért 2 győzelmi pontot kap, 
   valamint az adott helyszín jutalmát - vagyis amilyen szim-
   bólum látható az adott helyszín mellett. Ez lehet például
   további győzelmi pont, vagy arany, hűségjelző, posztó, stb.
   Példa: Ha kikúrálod a 9-es ház lakóit, 2 győzelmi pontot kapsz, valamint azonnal megé-
   píthetsz egy házat a játéktábla bal alsó részén, ráadásul ehhez még a ház költségét (1 arany
   és 1 fa vagy kő) sem kell meg�zetned.

· A törvényenkívüliek (11-es helyszín) meggyógyításáért csak
   2 győzelmi pont jár, nincs további jutalom.

· A gyógyítás után az adott járványjelzőt rakjátok vissza a dobozba, a paraván elé kirakott
   orvoslásjelzőket pedig rakjátok vissza a paraván mögé. Az orvoslásjelzőket csak bemu-
   tatni kell, beadni nem - elvégre miért is csökkenne az orvosi tudás?

· Aki gyógyítás akciókártyát játszik ki, az annak akciójával egyszerre több ház lakóit is
   meggyógyíthatja - amennyiben van legalább annyi orvoslásjelzője, mint amennyi az
   ezeken a járványjelzőkön látható számok összege. Természetesen a játékos a sikeres
   gyógyítás után minden helyszínen megkapja a 2 győzelmi pontot és az esetleges to-
   vábbi jutalmat.

· Ha IV. fejezetben olyan ház száma látható a felcsapott eseménykártyán, amelynek la-
   kói már betegek (a III. fejezet során már felfordítottátok az ottani járványjelzőt) vagy
   egyenesen felgyógyultak (az adott helyszínről már visszaraktátok a dobozba a járvány-
   jelzőt), a járvány nem terjed - senki sem kapja el másodjára is a betegséget.

mi gr
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A  t o r o n y

· A torony kissé speciális. Amint a 8 normál mezője (6 szürke, 2 barna)
   megtelik, azon nyomban a legfelső, világoskék mezőt is fel kell töl- 
   teni. A kész torony egyébiránt egész Anglia legmagasabb építménye!

· A király a leghűségesebb játékost megjutalmazza: küldet neki valami-
   féle különfeles fémet. A fémet az a játékos kapja, akinek a legtöbb hűség-
   jelzője van, és azt ez a játékos azonmód be is épít a toronyba (feltöltve a 
   legfelső, világoskék mezőt), amiért 3 győzelmi pontot kap. Ha a legtöbb
   hűségjelző tekintetében két vagy több játékos között egyenlőség lenne, egyik felrakja a
   fémet (mindegy, hogy ki), és minadannyian 1-1 győzelmi pontot kapnak.

 

Fontos:  Az egyik eseménykártya hatására a torony azonnal felépül. Ilyenkor az üres mező-
ket töltsétek fel az erdőből és a kőbányából származó építőanyagokkal, majd nézzétek meg,
kinek van a legtöbb hűségjelzője - az illető rakja fel a fémet és kapja meg az érte járó 3
 győzelmi pontot.

· Előfordulhat az is, hogy a játék végéig nem készül el a torony. Ebben az esetben senki
   sem kap fémet a királytól.

A  J Á T É K  V É G E

· A játék a IV. fejezettel ér véget. Miután mind beadtátok kötelező �zetségeiteket, megné-
   zitek, mennyi erőforrásotok maradt paravánotok mögött. Minden kő 1 győzelmi pontot 
   ér. Minden fa 1 győzelmi pontot ér. Minden 2 arany 1 győzelmi pontot ér. (Az ara-
   nyak számát egyszerűen felezzétek el - így fél győzelmi pontotok is lehet.) A többi dologért 
   (hűség-, kegyességjelzők stb.) nem jár pont.

· Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. 

· Holtverseny esetén az ebben érintettek közül az győz, akinek több kegyességjelője ven.
   Ha ez egyenlő, az dönt, hogy a még mindig érintettek közül kinek van több hűségjelzője,
   majd pedig orvoslásjelzője.

T O V Á B B I  S Z A B Á L Y O K

· Egyes eseménykártyák miatt dobópaklidban több kártya lehet, mint akciópaklidban. Ha 
   ez a helyzet, a következő akciófázisban nem dobsz akciókártyát, amikor kijátszol egyet. 
   A fejezet végén mind akció-, mind dobópaklidban 6 lapnak kell lennie.

· Ha el kellene dobnod akciókártyákat, és emiatt dobópaklidban 6-nál több lap lenne, 
   csak annyit kell eldobnod, hogy dobópaklidban 6 lap legyen.

· Amikor (önként vagy kényszerből) kihagy egy akciót (például azért, mert kalodába
   zártak), akkor is leraksz 1-1 akciókártyát akció- és dobópaklidra, az előbbi képpel fel-
   felé, az utóbbit képpel lefelé - csupán ebben az esetben a képpel felfelé kijátszott lapod
   akciója nem jön létre.

· Amikor �zetsz vagy beadsz valamit, az azonnal visszakerül a játéktábla melletti készlet-
   be, illetve bizonyos tartozékok (pl. kegyességjelzők, építőanyagok) esetén a játéktábla
   megfelelő részére.

· Búzából, kegyességjelzőből nincs túl sok. Figyelj rá, hogy jusson neked elég, különö-
   sen akkor, ha négyen játszotok, mert különben nem tudod a fejezetek végén teljesí-
   teni �zetési kötelezettségedet.

· Néhány azonnali eseménynek hosszútávú hatása is van (például elindul egy építkezés,
   vagy tiltójelző kerül a támogatássáv bizonyos mezőire).

· Ha egy azonnali esemény lehetővé tesz valamiféle beváltást, becserélést, arra mindig
   csak egyszer kerülhet sor. A hosszútávú eseményeknél ugyanezt minden fordulóban
   megteheted egyszer.

· A tiltójelzők a játéktábla különféle részeire felkerülhetnek: a támogatássávra, a piacra,
   sőt akár az épületlapokra is (amennyiben események meggátolják az adott épületen a 
   munkálkodást).

· A kegyesség- és hűségjelzőktől eltérően a megszerzett orvoslásjelzőidet semmi módon
   nem veszítheted el, sem szándékosan, sem kényszerből.

· Ha a IV. fejezet végén nem tudod teljesíteni valamelyik kötelező �zetségeidet, beadhatsz
   1 hűségjelzőt, hogy ne veszíts dupla győzelmi pontot; a normál győzelmipont-veszteség
   alól azonban nem mentesülhetsz.

· Sosem lehet 0-nál kevesebb győzelmi pontod. Másfelől viszont, ha 60 győzelmi pont-
   nál többet gyűjtesz, ponthengered visszakerül a pontsáv elejére (számodra az 1-es mező
   61 győzelmi pontot jelent, a 11-es 71-et, és így tovább).
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E G Y E S  E S E M É N Y K Á R T Y Á K R A  V O N A T K O Z Ó  S Z A B Á L Y O K

Lassan haladnak a híd munkálatai...
(Because of work...)
Egy arannyal letakarhatjátok a 2-est a
a gyapjúpiacon, emlékeztetőként. Ha
már eladhattok posztót a piacon, annak
árát ez az esemény nem befolyásolja.

Kingsbridge-ben mind több és több...
(In Kingsbridge...)
Aki elveszíti egy házát, az azt vegye vissza a
játéktábláról saját készletébe. Az így megü-
rült házhelyekre újra felhúzhattok házakat.

Boszorkánysággal megvágdolva...
(After being accused...)
Aki feladja az akcióját, az továbbra is
egy akciókártyáját képpel felfelé lerakja
az akciópaklijára és egy másikat képpel
lefelé a dobott lapjaira; azonban egyik
kárty akciója sem jön létre.

Lovaggá ütötték Ralph Fitzgeraldot...
(Ralph Fitzgerald...)
Ha valakinek a felsoroltak közül semmi-
lye sincsen, nem veszít semmit - a szegény
embert legalább az ág nem húzza...

III. Edward hadat üzen...
(King Edward III...)
Ha a II. fejezet első fordulójában csap-
játok fel ezt az eseménykártyát, az ese-
mény nem hat arra a játékosra, aki az
I. fejezet végén kalodába kényszerült,
nem kell neki az esemény miatt is eldob-
nia 2 akciókártyáját.

A ragállyal együtt beköltözött...
(Along with the plague...)
Először játtszátok ki a normál módon a 
végrehajtani kívánt akciókártyátokat. 
Utána valaki más húzzon el egy lapot a
kezetekből, és azt rakjátok a dobott lapjai-
tokhoz. Mielőtt leraknátok, megnézhetitek,
mi volt az.

Godwyn segítségével...
(With Godwyn’s help...)
A többi épületlapra rakjatok tiltójelzőket.
Azokon nem építkezhettek, és nem is 
támogathatjátok azokat az építkezéseket
adományokkal. A fejezet végén is csak a
perjel palotájára kerül építőanyag.

Merthin álma valósággá vált...
(Merthin has realised...)
Abban a nem túl valószínű esetben, ha  a
készletben nem lenne elég építőanyag,  
használjatok valamiféle pótlásokat (aranyat,
más játékok tartozékait, stb.). Az esemény
felcsapásokat a torony elkészül, így a Király
kiosztja a fémet meg a győzelmi pontokat.

W

s

W

t

W

Z



 

Getreide

Nimm dir 1 Getreide  
vom Acker. 

 

E L Ő K É S Z Ü L E T E K

Az első játékhoz egyszerűsített szabályokat ajánlunk - ezek így, kék színnek vanak szedve.
Ezen a módon könnyebben elsajátíthatjátok a játékot, miközben az szinte semmit sem
veszít a szépségéből.

 

· A legelső játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki a kis tartozékokat a keretekből.             

· A játéktáblát rakjátok ki az asztal közepére.       

· Az asztalt az iránytű szerint üljétek körbe, egyikőtök legyen Észak, másikótok Kelet,
   harmadikótok Dél, negyedikőtök Nyugat. Ha négynél kevesebben játszotok, nem számít,
   melyik hely, helyek maradnak üresen.

            
           

 

· Mind válasszatok magatoknak egy színt (kék,
   zöld, sárga, piros), és vegyétek el saját készlet
   akciókártyátokat, benne 12 lappal. Készlete-
   tekben az akciókártyák hátlapja választott
   színetekben pompázik.

       
   

        
   

Az első játékotok első fejezetében csak 6 akciókártyát használtok, azokat, amelyek jobb
alsó sarkában egy kis csillagokat láttok; a másik 6 akciókártyátokat egyelőre rakjá-
tok félre. A második-negyedik fejezetekben már mind a 12 akciókártyákat hasz-
nálni fogjátok.

· Vegyétek el választott színetek 4 házát, 2 adománypecsétjét, ponthengerét, paravánját,
   valamint áttekintőkártyáját.

    
 

· Mind vegyetek el a készletből magatoknak 1-1 gyapjút és
   2-2 aranyat, ezeket paravánotok mögé rakva. Pénzeteket és
   egyéb erőforrásaitokat mindig paravánotok mögé rejtitek.

               
     

· Ponthengereteket rakjátok le a pontsáv 8-as mezőjére, vagyis
   a játékot mindannyian 8 győzelmi pont birtokában kezditek.

    
           
       

· A 25 követ (szürke kockák) rakjátok le a
   játéktáblán a kőfejtőre, a 15 fát (barna
   kockák) rakjátok le a játéktáblán az er-
   dőre, végül pedig a 10 búzát (sárga bú-
   zaforma jelzők) rakjátok le a játéktáblán
   a szántóra.

      
  

  
   

  

· A 12 kegyességjelzőt rakjátok le a játéktáblán a katedrálisra.         

I1337 – 1338

T A R T O Z É K O K

játéktábla 

48 akciókártya (4 készlet, minden játékosszínben 1; készletenként 12 lap)             

4 paraván (minden
játékosszínben 1)

      
       

  

                 41 építőanyag
   25 kő            15 fa           1 fém                                       10 búza  15 gyapjú          12 posztó  

12 kegyességjelző                          20 orvoslásjelző                  14 hűségjelző 

28 érme (arany)
16 db             8 db               4 db               

11 járványjelző     a kezdőjátékos jelzője            5 tiltójelző       adókocka   

              8 adománypecsét
       (minden játékosszínben 2)

        
   

támogatásjelző
   

   

48 akciókártya (4 készlet, minden játékosszínben 1; készletenként 12 lap)48 akciókártya (4 készlet, minden játékosszínben 1; készletenként 12 lap)

7 épületlap   

4 paraván (minden4 paraván (minden4 paraván (minden4 paraván (minden

28 érme (arany)

16 ház (minden játékosszínben 4)                  4 ponthenger
   (minden játékosszínben 1)

    
   

     20 orvoslásjelző 14 hűségjelző14 hűségjelző14 hűségjelző14 hűségjelző14 hűségjelző14 hűségjelző14 hűségjelző14 hűségjelző

Medicina

Cuida de uno o más 
habitantes enfermos

Toma 1 oro y
1 punto de victoria. 
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habitantes enfermos

Toma 1 oro y
1 punto de victoria. 

              41 építőanyag              41 építőanyag

Debido a que la construcción del puente 
progresa lentamente, la popularidad de la feria 

del vellón ha descendido. 

La lana sólo se puede vender 
en la feria por 1 oro. 
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en la feria por 1 oro. 

Debido a que la construcción del puente 
progresa lentamente, la popularidad de la feria 

del vellón ha descendido. 

La lana sólo se puede vender 
en la feria por 1 oro. 

 

              41 építőanyag              41 építőanyag              41 építőanyag              41 építőanyag              41 építőanyag              41 építőanyag

4 fejezetkártya  4 áttekintőkártya  44 eseménykártya   

A

2 db 3 db 3 db

2 db 1 db



· Az épületlapok közül a hidat rakjátok a játéktáblára, a híd helyére (lefedve vele a régi,
   omladozó fahidat). Ez azt jelenti, hogy már a játék elejétől fogva dolgozhattok a kőhí-
   don.

           
                  
             

· A maradék 5 épületlapot, valamint az adókockát, a fémet (kis kék fakocka) és az 5 til-
   tójelzőt is készítsétek a játéktábla mellé.

      
      

· A támogatásjelzőt rakjátok a támogatássáv első
   törvényenkívülis mezőjére. A támogatássávot a já-
   téktábla alsó részén találjátok.

       
       

· A piactéren a posztóra rakjatok egy tiltásjelzőt. Az
   I. fejezet során nem adhattok el posztót - kivéve, 
   ha egy I-es esemény ezt mégis lehetővé teszi.

        
        

        
         

     

· Az lesz a kezdőjátékos, aki közületek
   utoljára épített valamit; ő megkapja
   a kezdőjátékos jelzőjét.

     
        
     

Ein lange gehütetes Geheimnis:  
Ein Brief belastet den Königshof.  

Die Gunstfelder des „Königs“ und 
der „Königin“ werden  

abgedeckt.

· A többi aranyat, posztót, gyapjút, orvos-
   lásjelzőt és hűségjelzőt készítsétek a játék-
   tábla mellé; ez lesz a közös készlet.

     
    

   

· A 44 eseménykártyát színük (vagy a hátlapjukon látható római szám) szerint válogassátok 
   szét négy külön paklira. Így mind a négy pakliban (I, II, III és IV) 11-11 eseménykártya
   lesz.

            
               

· A paklikat külön-külön keverjétek meg, majd mindegyikből számoljatok le az asztalra 6
   lapot; a maradék 5 kártyákat rakjátok vissza a dobozba, ezekre az adott játéknál nem lesz
   szükségetek. A négy hatlapos paklit rakjátok le képpel lefelé az asztalra úgy, hogy egy sort
   alkossanak.

            
               

        

· Minden pakli alá rakjátok képpel felfelé a megfelelő fejezetkártyát úgy, hogy egy kissé
   kilógjanak a paklijuk alól (l. lentebb a képet).

           
 

Az első játékotoknál ne a véletlen döntse le, mely eseménykártyákat fogjátok
használni. Minden pakliból azokat keressétek ki, amelyek jobb alsó sarkában
egy kis csillagot láttok - ezeket fogjátok használni, így a többi kártyát rakjátok
vissza a dobozba. Utána keverjétek meg külön a paklikat és kövessétek a fen-
tebb írottakat.

· Az épületlapok közül a tornyot rakjátok a II-es és a III-as pakli közé. Keverjétek meg 
   a 11 jártványjelzőt, képpel lefelé, és ezeket is rakjátok a II-es és III-as paklik közé, a
   toronyhoz (l. fentebb a képet).
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