
ponttábla

kb. 180 fa nyersanyag

6 kétoldalas birtoktábla
(mindenj játékosnak egy)

 2 nyolcoldalú dobókoca vászonzsák 208
lakoságlapkával
(zöld és szürke

hátlapúak)

  6 nagy fallapka

50 eseménykártya

          2-6 játékos részére
 Tom Wham játéka

Bevezető

A középkori Nyugat-Európában járunk, a hűbériség szülőföldjén. Parasztok munkálkodnak
látástól vakulásig a szántóföldeken, hogy adójukkal gazdagítsák a lovagokat, akik apró

  kőtornyaik rosszul fűtött helyiségeiben szoronganak. Hűségükkel uraiknak, báróknak,
  grófoknak, őrgrófoknak, hercegeknek tartoznak, akik pedig a király kezébe tették le a 

   maguk esküjét. Magatok is bárók, bárónők vagytok, és a célotok, hogy mind nagyobb
gazdagságra tegyetek szert, hogy végül királlyá, királynővé válhassatok.

Mindegyikőtök kap egy 64 mezőre felosztott birtoktáblát; e mezők közül 49-re lerakható
lapka. 4 mezőn a kastélyotok van, birtokotok szíve, kardja és pajzsa; a többi mezőn lesznek

majd alattvalóitok és épületeitek, melyek révén nyersanyagokhoz, győzelmi pontokhoz juttok.
       Háborúk és hódítások, lovagi tornák és adószedők, és más e�élék várnak rátok.

                Az lesz a győztes, aki a játék végén a legtöbb győzelmi ponttal rendelkezik.
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6 készlet kastélylapka
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Előkészületek

A ponttáblát rakjátok ki az asztal közepére. Mind kaptok
két bábut, az egyiket rakjátok le a sárga csillaggal jelölt
mezőre.
Válasszatok egy kezdőjátékost.  

Mind 1 győzelmi ponttal kezditek a játékot.

A játék során veszíthettek győzelmi pontokat, de győzelmi
pontjaitok száma sosem csökkenhet 0 alá.

A játék akkor ér véget, amikor egyikőtök
összegyűjt adott számú győzelmi pontot:

 

 2 vagy 3 játékosnál 14 pontot; 
 4 vagy 5 játékosnál 13 pontot;  
 6 játékosnál 12 pontot.

Ezek itt a kínálati mezők.
A vásárlási fázisban itt kétszer annyi lapka lesz,
mint ahányan játszotok.

Mind vegyetek magatok elé egy birtoktáblát. Mind kaptok
egy-egy fallapkát     , négy kastélylapkát      és egy erdő-
lapkát     ; ezeket jórészt birtoktáblátok beépíthető (világos-
zöld) mezőire fogjátok lerakni.

 
 

A

 
B

 
 

C

 

A fallapka négy mezőt foglal el, rárakható hegyre és folyó-
ra is. Ha hegyen van, azért jutalom jár (lásd lentebb).
A kastélylapkák közül a lakótornyot      fallapkátok egy
tetszőleges mezőjáre rakjátok le (a másik három mezőre a
zsoldosok, az íjászok és a lovagok kerülnek majd).
A maradék három kastélylapkát (lovagvár, várkastély, erő-
dítmény) rakjátok birtoklapkátok jobb felső sarkában a
megfelelő helyekre     .

 
D

  

 
B

Végül mind kaptok mind az öt nyersanyagfajtából
(élelmiszer, kő, fa, vas, arany) hármat-hármat. Az
mindegy, hogy három kis kockát (mindegyik 1-et ér)
vagy egy nagy jelzőt (3-at ér) vesztek-e el.

 

E

Jutalom: Minden hegyért, amit letakartok fallapkátokkal,
kaptok 1 vasat; ha kettős hegyet takartok le, azért 2 vas
jár.

Az erdőlapka      is bárhová lerakható. C  

B

C

E

A

D
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A többi lakosságlapkát szórjátok a zsákba és jól rázzátok össze. A kez-
dőjátékos a játékosszám függvényében húzzon bizonyos számú lapkát 
(lásd oldalt a táblázatot), és rakja azokat a ponttábla kínálati mezőire.
Ha győzelmi pontos (csillagos) lapkát húz, azt visszarakja a zsákba,
és helyette másik lapkát húz.

 

 

Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerint a többiek elvesz-
nek egy-egy lapkát, majd az óramutató járásával ellentétesen megint egyet (pl.
3 játékosnál a sorrend: 1., 2., 3., 3., 2., 1. játékos). Az elvett lapkákat lerakjátok
tetszésetek szerinti üres, beépíthető mezőkre. Végül a ponttáblán maradt lapkát
rakjátok vissza a zsákba.

 

Ezezekért a lapkákért nem �zettek!

Jól keverjétek meg az eseménykártyák pakliját. 

A kezdőjátékos megkapja a két kockát, valamint a pajzsos áttekintőlapot.
Kezdődhet is a játék! 

 

2  5 

3  7 

4  9 

5  11 

6  13 

A játék menete

Az óramutató járása szerinti sorrendben követitek egymást. A soron lévő játékos megkapja a kockákat 
és a pajzsos áttekintőlapot. A forduló az alábbi fázisokból áll, ebben a sorrendben:

 

1) Dobás: Mind bevételhez juthattok. 

2) Eseménykártya felcsapása és végrehajtása. 

3) Vásárlás: Mind vehettek egy lapkát. 

4) Báróakciók: A soron lévő játékos végrehajt 2 akciót, ezek
     közül egy lehet különleges akció.

 

5) Etetés: A soron lévő játékos eteti lakosságát.

6) A forduló vége: A soron lévő játékos átadja a pajzsos átte-
     kintőlapot és a kockákat bal oldali szomszédjának. Meg
     kell nézni, véget ért-e a játék.

 
  

Szomszédság
A játékban 8 mező számít szomszédosnak - ahogy
a képen látható, illetve “ahová a sakkban a király
lépehtne”.

 
 

Kereskedelem
4 ugyanolyan nyersanyag bármikor becserélhető egy tetszőleges másik nyersanyagra.
Akinek van kereskedőlapkája, 4:1 helyett 3:1 arányban cserélhet.

       
 

Királyi kegy
A király szerint a “győzelmi pont” szörnyen közönséges, nem győzelmi pontot ad, ha-
nem kegyben részesít - de játéktechnikailag a kettő teljesen ugyanaz.
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A soron lévő játékos először is dob a két nyolcoldalú kockával, hogy
kiderüljön, hol van az akcióközpont.

A  kék kocka   határozza meg az oszlopot,
a  fehér kocka   a sort.

Minden játékos bábuját saját birtoktábláján erre a mezőre rakja. Ez, 
valamint az ezzel szomszédos 8 másik mező alkotja az akcióterüle-
tet.
Sorban minden játékos választ egy lapkát saját akcióterületéről, és azt
végrehajtja.

Ha egy játékos nyersanyagos lapkát választ, megkapja az azért járó
nyersanyagokat. Ha csillagos lapkát választ, ennyi mezőt lép bábujá-
val a ponttáblán. Ha kastélylapkát választ, eldönti, hogy az azért járó
1-4 győzelmi pontot kéri, vagy pedig egy tetszőleges nyersanyagot.

Ha a dobás eredménye dupla (a két kocka eredménye ugyanaz) vagy
legalább az egyik kocka eredménye 8-as, új dobási fázisra kerül sor,
új akcióterületet kijelölve, ahol megint minden játékos kiválasztja 
egy lapkáját és végrehajtja annak képességét. Ez mindannyiszor meg-
ismétlődik, amikor a dobás eredménye dupla és/vagy 8-as.

A kezdőjátékos húz egy eseménykártyát, és végrehajtja annak hatását.
Az esemény olykor mindenkire hat, olykor csak rá.

A játék legelső fordulójában nem kerül sor erre a fázisra!

Az eseménykártyák magyarázatát a 8. oldalon találjátok.

A soron lévő játékos kétszer annyi lapkát húz a zsákból, mint ahányan
játszanak, és azokat a ponttábla aljára, a kínálati mezőkre rakja. Ezután
sorban, az óramutató járása szerint, mindenki megvásárolhat egy lapkát.

Ez lehet az egyik kínálati mezőn lévő lapka, vagy pedig sorban kö-
vetkező kastélylapka.

 

A játékos ki�zeti a lapka nyersanyagköltségét és a lapkát lerakja birtok-
táblája egy üres mezőjére. Ha kastélylapkát vásárol, az új lapkát az 
előző lapkára rakja, ha van kastélylapkája; ha nincs, úgy az új kastély-
lapkát fallapkája egy tetszőleges üres mezőjére rakhatja le.

Bizonyos lapkáknál meg van szabva, milyen szomszédságba kell a lap-
kát lerakni; ha ezt a játékos nem tudja teljesíteni, nem vásárolhatja meg
a lapkát.

Miután mindenki vásárolt egy lapkát (vagy elpasszolta a lehetőséget),
a kínálati mezőkről az összes megmaradt lapkát rakjátok vissza a doboz-
ba (és ne a zsákba).

 

1. fázis: Dobás

2. fázis: Eseménykártya

3. fázis: Lapkavásárlás

A bábut a metszéspontra
           kell állítani.

A játékos választ: 4 élelmet kap a molnár
miatt, 3 követ a bányász miatt, 3 győzelmi
pontot vagy egy tetszőleges nyersanyagot
                    a várkastély miatt. 

 

költség

bevétel (győ-
zelmi pont,
nyersanyag,
mindkettő)

 
 

bevétel

speciális képesség

védekezőérték

A lapkák

4



4. fázis: Báróakciók

A soron lévő játékosnak 2 báróakciója van. Mindkét akciójával aktiválhatja
egy-egy lapkáját, hogy megkapja a nyersanyagbevételt értük. Nem kaphat
győzelmi pontokat. A két akcióval akár ugyanaz a lapka is aktiválható.

De az egyik akció helyett végrehajtható különleges akció; azonban ezek
az akciók kockázatosak.

Háromféle különleges akció van:

Titkos légyott a királlyal vagy a királynővel (tetszés szerint): A
soron lévő játékos dob a két kockával.  Ha van 1-es, 2-es, 3-as vagy
4-es eredmény, rajtakapják, veszít 1 győzelmi pontot; ha viszont a
két kocka összege legalább 9, kegyben részesül, vagyis kap 1 győ-
zelmi pontot. Ezt a különleges akciót csak akkor választhatja, ha
van legalább 1 győzelmi pontja.

 
 

 
 

 

Szabotázs: A soron lévő játékos szabotázst hajt végre. Ennek költsége 1-8 arany
(dob egy kockával) - ha nem tud �zetni, az akció azonnal véget ér. Miután �zet-
ett, egy ellenfele birtoktábláján kijelöl egy tetszőleges lapkát (lehet a legfelső kas-
télylapka vagy katonai egység is). Mindketten dobnak két kockával. Ha a soron
lévő játékos összeredménye nagyobb, a lapka elpusztul; ha ellenfelének összered-
ménye nagyobb vagy ugyanannyi, a soron lévő játékos veszít 1 győzelmi pontot.
Ezt a különleges akciót csak akkor választhatja, ha van legalább 1 győzelmi pontja.

 

 

Támadás! A soron lévő játékos megtámadja egy játékostársát, vagy pedig a két
semleges báróság, Santa Paravia és Fiumaccio egyikét. 

A támadó dob a két kockával, és az összeredményt hozzáadja csapatai (íjászok,
zsoldosok, lovagok) összerejéhez. Ez az ő támadóereje.

A megtámadott játékos összeszámolja védekezőerejét: ez csapatainak összereje
plusz kastélyának ereje. Santa Paravia védekezőereje 14, Fiumaccióé 19.

 

 

Ha a támadóerő nagyobb a védekezőerőnél, a támadó győzött; ha kisebb vagy
egyenlő, veszített. 

 

Ha Santa Paraviát támadta és győzött, kap 1 győzelmi pontot; ha veszített, 1
győzelmi pontot veszít.
Ha Fiumacciót támadta és győzött, kap 2 győzelmi pontot; ha veszített, 2 győ-
zelmi pontot veszít, és háborúra kerül sor. (lásd a 6. oldalon)

Ha játékostársát támadta, győzött, és az erejük különbsége 1-3 volt, ennyi 
nyersanyagot kap tőle. Ha erejük különbsége legalább 4 volt, kap 1 győzelmi
pontot, a vesztes pedig veszít 1 győzelmi pontot.

Ezután minden támadó egységének mentődobást kell tennie, túléli-e a há-
borút.
A játékos minden egysége miatt dob egy kockával. Ha az eredmény páros, az
egység életben marad, ha viszont páratlan, nem éli túl a háborút.
Ha a játékosnak van gyógyító képességgel (lásd a 7. oldalon) rendelkező lapká-
ja, azt most használhatja. 

A megtámadott játékosnak nem kell mentődobásokat tennie.

 

 

 

 

Védekezőérték

Santa Paravia védekezőér-
téke 14, Fiumaccioé pedig
19.
 

A játékosnál csapatai és kas-
télya erejének összege.

Példa:
Anitának egy íjásza és két lovagja van, vala-
mint seregében szolgál Wolf, a harci elefánt.
Úgy dönt, megtámadja Jenőt.

 

Jenőnek két lovagja, egy zsoldosa és egy
lovagvára van.

Anita dobása 2 és 4, így támadóereje
össesen 18 (3+3+4+2+2+4). Jenő vé-
dekezőereje összesen 15 (3+3+1+8).

 

Anita győzött, a különbség 3, így Jenő
kiválasztja 3 nyersanyagát és átadja 
azokat Anitának.

Ezután Anitának négy mentődobást
kell tennie, egyet-egyet két lovagja, 
egyet íjásza, egyet elenfántja miatt.

 

=15
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Végül a soron lévő játékosnak etetnie kell bárósága lakosait. Birodalma minden 5 lapkájért (2 vagy 3 játékos esetén
minden 6 lapkájáért) 1 élelmiszert kell beadnia. A lapkák közé számít báróságának összes kastélylapkája, összes 
egységlapkája, valamint a birtoktábláján létő lakossátlapkák (a fallapka viszont nem).

 

Minden adag élemiszerért, amit a játékos nem tud vagy nem akar meg�zetni, le kell vnnie bárósága egy lapkáját.
Ha patkányai vannak (eseménykártya), azoknál nem dönthet úgy, hogy nem adja be az ételt, akkor sem, ha nincse-
nek is lapkái.

Ha a játékosnak van hombárja, kevesebb élelmiszert kell beadnia: ha van legalább egy hombárja, minden 10
lapkájáért (2 vagy 3 játékos esetén minden 12 lapkájáért) kell 1 élelmiszert beadnia.

 

A soron lévő játékos átadja a kockákat és a pajzsos áttekintőlapot bal oldali szomszédjának. 
Ha valaki rendelkezik a szükséges mennyiségű győzelmi ponttal, a játék véget ér.

 

Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Egyenlőség esetén az érintettek közül az győz, akinek jobb kastélya
van; ha ez is egyenlő, az győz, akinek erősebb a serege. Ha ez is egyenlő, ők mind győztesek.

Háború!

A királyság időnként háborúba száll, akár akarják a játékosok, akár nem. Erre eseménykártyák miatt kerülhet sor (lásd 
a 8. oldalon), vagy mert a soron lévő játékos megtámadja Fiumacciót, de vereséget szenved.

A király mindig megszabja, mekkora seregekkel gyűljenek zászlaja alá hűbéresei: minden játékosnak legalább 
ilye erős sereget kell kiállítania. Akinek nincs ekkora serege, az minden egységét mozgósítja, ráadásul veszít 1 győzel-
mi pontot.

A soron lévő játékos dob a két kockával. Ha az eredmény legalább 8, a királyság csapatai győzelmet aratnak, és min-
denki, aki csapatokat állított ki, kap 1 győzelmi pontot; minden játékos, akinek mozgósított csapataiban van legalább
egy lovag, kap még 1 győzelmi pontot. Ha az eredmény kisebb 8-nál, senki sem kap győzelmi pontot.

A háború végén minden játékosnak minden, a háborúban részt vett egysége után mentődobást kell tennie. Páros
eredménynél megmarad az egység, páratlannál elpusztul (lásd az 5. oldalon). A gyógyító képesség (templom, szentély,
ereklye, klerikus) használhatók, miként a varázsló újradobása is.

 
  

 

   
 

  

5. fázis: Etetés

6. fázis: A forduló vége

A lakosságlapkák és a speciális képességeik. 

A legtöbb lakosságlapkának van valamilyen speciális képessége.

Speciális képesség nélküli lapkák

alkimista (6) koldus (4) erdő (16) kőtörő (4)     ócskás (4)

       ács (6) kádár (6) kőfaragó (6) kovács (6)    kufár (6)
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Folyóbónuszos lapkák
Ha egy ilyen lapka folyón van, eggyel megnő a bevétele (a halásznak kettővel).
A vadász csak erdő mellé rakható le.

 
 

téglaműhely (4) paraszt (6) halász (4) vadász (6) molnár (6) pásztor (7) sörfőzde (2)

Bányák és bányász

Az arany-, vas- és kőbánya csak hegyre rakható le (az mindegy, hogy egyes vagy
kettős). A bányászt célszerű egy vagy több bánya szomszédságába lerakni. Amikor
a bányászt aktiválják, 3 olyan nyersanyagot ad, amilyen egy vele szomszédos bányá- 
ban bányászható. Ha a báróakciók során többször is aktiválják, kihasználhat más-
más bányát. A bányász megvásárolható, lerakható akkor is, amikor a játékosnak
még nincs bányája; ilyenkor persze nem termel bevételt, de célszerű hegy, hegyek
mellé tenni, hogy majd a jövőben termeljen, ha ott bánya, bányák nyílnak. 

 

Gyógyító lapkák
Minden ilyen lapka lehetővé teszi, hogy a játékos fordunlónként egy mentődobását
újradobja. Egy egységre több lapka gyógítása is aktiválható, ha az újradobás-újrado-
bások sem sikeresek.

Az ereklye csak szentély vagy templom szomszédságába rakható le, a klerikus csak
szentély, templom vagy sörfőzde szomszédságába. Ha egy játékosnak még nincse-
nek ilyen lapkái, meg sem vásárolhatja a klerikust vagy az ereklyét.

A templom bevétele 1 győzelmi pont vagy 1 tetszőleges nyersanyag.

 

  

Más csodálatos képességekkel rendelkező lapkák

A kereskedő lehetővé teszi, hogy a nyersanyagokat 4:1 helyett 3:1 arányban váltsa
a játékos a bankban.

A hombár csökkenti az etetés során szükséges élelmiszer mennyiségét: 4-6 játékos
esetén 10 lapkánként 1, 2-3 játékos esetén 12 lapkánként 1 élelmiszert kell beadni.

Ha egy játékosnak van jósnője, a 3. fázisban húz egy lapkát a zsákból, és megnézés
után képpel lefelé lerakja maga elé. Amikor ő kerül sorra, megteheti, hogy ezt a lap-
kát veszi meg. Ha másik lapkát választ, ezt a lapkát a kínálati mezőkre kell raknia,
így az utána következők már megvásárolhatják.

A mágus nagyon erős, így egy játékosnak sem lehet egynél több mágusa addig, amíg nincs mindenkinek legalább
egy mágusa. A mágus lehetővé teszi, hogy tulajdonosa a fordulóban újradobjon egy kockát (például az akcióterület 
kijelölésénél, különleges akcióknál, mentődobásoknál). Ha a dobás két kockával történt, csak az egyik dobható újra.
A játékos csak olyan kockát dobhat újra, amivel eredetileg is ő dobott.

aranybánya (7) vasbánya (7)

kőbánya (7) bányász (6)

ereklye (2) szentély (2)

templom (6) klerikus (6)

   hombár (6)      jósnő (6)

kereskedő (6)   mágus (6)

A katonai egységek
Wolf, a harci elefánt lovagnak számít, a fallapkán a lovagok helyére kell rakni.

   zsoldos (18)   íjász (14) lovag (13) Wolf (1)
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Az eseménykártyák

A soron lévő játékos, aki felcsapja az eseménykártyát, meghozza a szükséges döntéseket (kire támad a szörny, hol jelennek meg a pat-
kányok, stb.), valamint, ha kell (háborúban, a király bajnokaként) dob a kockákkal.

A király tornát tart: Csak az vehet részt a tornán, akinek van lovagja (lándzsatörésnél),
íjásza (íjászversenynél) vagy lovagja (bajvívásnál). Elősként a soron lévő játékos dob a
király bajnoka nevében, utána sorban minden játékos, aki benevezett egy harcosával a
tornára. A varázsló képessége használható a torna során.

 

A király háborút indít: A háborúban mindenkinek kötelező részt venni; akinek kisebb
a serege a király által megköveteltnél, teljesen seregét mozgósítja és veszít 1 győzelmi 
pontot. A háború szabályait lásd a 6. oldalon.

 

A király új adót vet ki: Bármilyen nyersanyagokkal teljesíthető. Aki nem tudja vagy 
nem akarja meg�zetni az adót, veszít 1 győzelmi pontot. Akinek egy győzelmi pontja
sincs, semmit sem veszít, ha nem adózik (habár a király kétségkívül meg fogja vetni).

A király éhes: Aki nem tudja vagy nem akarja teljesíteni a beszolgáltatást, veszít 1 győ-
zelmi pontot. Akinek egy győzelmi pontja sincs, semmit sem veszít, ha fügét mutat a
királynak (habár aligha kedvelteti így meg magát az uralkodóval).

 

Királyi/királynéi audiencia: Akinél az összeg (dobás eredménye + győzelmi pontok) a
legnagyobb (a királynál) illetve a legkisebb (a királynénél), kap 1 győzelmi pontot. A 
varázsló képessége természetesen használható.

A Fekete Halál: Végrehajtása után a lap a dobozba kerül, Szent Snoot ünnepével sem
lehet visszakeverni az eseménypakliba.

 

Banditák: Minden játékos külön dobja ki a rá támadó banditák erejét. A varázsló igen-
csak hasznos lehet ilyenkor. A banditák támadóerejét a játékos védekezőerejével kell össze-
hasonlítani (lásd az 5. oldalon). Ha valakinek nincs kastélya, mert a banditák már a tor-
nyát is lerombolták és még nem építette újjá, a banditák nem támadják meg.  

Szent Snoot ünnepe: Az összes lapkát, amiket az eddigi fordulókban nem vettek meg a
játékosok, vissza kell tenni a zsákba. Az eseménypakliba nem szabad belekeverni azokat
az eseménykártyákat (Fekete Halál, Szent Snydd ünnepe), amelyek felcsapásuk után ki-
kerülnek a játékból.

 
 

Szent Syndd ünnepe: Az összes lapkát, amiket az eddigi fordulókban nem vettek meg a
játékosok, vissza kell tenni a zsákba. Végrehajtása után a lap a dobozba kerül, Szent 
Snoot ünnepével sem lehet visszakeverni az eseménypakliba.

Sárkány/óriás támadása: A soron lévő játékos jelöli ki, kire támad a szörny; ha úgy 
érzi, elég erős, saját maga ellen is küldheti a szörnyet, hogy megszerezze a győzelmi pon-
tot. A soron lévő játékos dobja ki a szörny erejét.
Ha a fekete sárkány győz, a megtámadott játékos veszít 1 győzelmi pontot. Ha a vörös
sárkány vagy egy óriás győz, ki kell dobni, hol pusztít el egy lapkát. Ha a kidobott 
mezőn van lapka, az elpusztul (ha több lapja van - a fallapkán - a legfelső pusztul el). 
Ha a mezőn nincs lapka, a soron lévő játékos a szomszédságban lévő lapkák közül vá-
laszt egyet, amelyik elpusztul; ha a szomszédságban sincs lapka, a szörny undorral tá-
vozik. Az akcióterület kijelölésétől eltérően itt 8-as vagy dupla dobásnál nincs újrado-
bás.

Patkányok: A játékos, akinek birtokát elözönlik a patkányok, veszít 1 győzelmi pontot,
de ezt visszakapja, ha a patkányok eltávoznak. Etetésnél először a patkányok minden-
képp megeszik 1 élelmét, mielőtt még etetné alattvalóit. A patkányoktól csak a Patkány-
fogó révén lehet megszabadulni.

 
 

A Patkányfogó: Ha a patkányok játékban vannak, átmennek egy másik játékos birto-
kára; nem maradhatnak azon a birtokon, ahol eddig voltak. Így akár az is megtörténhet,
hogy kénytelen saját magához átcsábítani a patkányokat.

Der König
ruft zum Tjost
AlleBaronekönnen

einenRitter hinschicken.
DerSiegererhälteineGunst.

JederSpieler,deramTurnierteilnimmt,
würfeltmit1Würfel.Es wirdaucheinmal
fürdenChampiondesKönigsgewürfelt.

DerhöchsteWurferhältdieGunst.
Gleichständewerdenneugewürfelt.
GewinntderChampiondesKönigs,

behältdieserseineGunst.

Der König
ruft zum Bogenschießen

AlleBaronekönnen
einenSchützen hinschicken.
DerSiegererhälteineGunst.

JederSpieler,deramTurnierteilnimmt,
würfeltmit1Würfel.Es wirdaucheinmal
fürdenChampiondesKönigsgewürfelt.

DerhöchsteWurferhältdieGunst.
Gleichständewerdenneugewürfelt.
GewinntderChampiondesKönigs,

behältdieserseineGunst.

Der König
erklärt einen Krieg

AlleBaronemüssen eineArmee
mitmindestens 4 Punkten schicken.
Werdiesnichtkann,schickt,was er hat,

underhälteineMissgunst.
DerKriegwirdmit2W8 entschieden:

8 odermehrergibteinenglorreichenSieg;
jederBaron,derTruppenschickte,erhält

1 Gunst(2 beieinemRitter).JedeEinheitim
KriegmussdanneinenRettungswurfmachen.

Der schwarze Tod
verbreitet sich im Königreich

AlleSpielerverlieren
sofort3 Siegpunkte .

(Niemandkannunter0 Siegpunkterutschen.)

NimmdieseKartedanach
ganz aus dem Spiel.

Das Fest zu Ehren von  
St. Snydd

1. AlleSpielerverlieren 2 Siegpunkte .
2. DerSpielermitdenwenigstenRessourcen

erhält1 Ressource seinerWahl.
3. DerLeinenbeutelwirdwiederaufgefüllt.
4. AlleSpielererhalten1 Ressource

ihrerWahl.
5. Diese Kartewirdganz aus dem Spiel

entfernt.

Die Rattenplage
befällteinenSpielerdeinerWahl!
DieserSpielerverliert sofort

1 Siegpunkt . LegedieseKarte
andasLehnsgutdesSpielersan.

DieRattenlebendortundfressenin der
Erntezeit1 zusätzliche Nahrung .

DerSpielerkanndieRattennicht
hungernlassen.FallsdieRattendank
desRattenfängersweiterziehen,erhält

derSpieler,dersie hatte,1 Siegpunkt dazu.

Der König

AlleBaronemüssen4 beliebige 
Ressourcen zumPalastschicken.

Nichtbeachtungführtzu
einerMissgunst.

Banditen greifen an
AlleBaronezudenWa�en!

2W8+6 BanditengreifenjedenBaronan.
(FürjedenSpielerwirdindividuellgewürfelt.)

DieBanditenziehengeschlagenweiter,falls ihr
Angri�swertdenVerteidigungswertdesSpielers

nichtübersteigt.FallsdieBanditendieVerteidigung
um1-3 Punkteübertre�en,verliertderSpieler
entsprechendvieleRessourcenseinerWahl.Falls
dieBanditennochhöhergewinnen,verliertder
SpielereineBefestigungsstufe.Fallser keine

Befestigungmehrhat, ignorierendieBanditenihn.

 
+6

Der schwarze Drache
greifteinenSpielerdeinerWahlmit

2W8+8 an (wennduwillst, auchdich).

FallsderDrachedieVerteidigung
desSpielersüberwindet,zerstörter

einausgewürfeltesPlättchen.

FallsdasOpferdesAngri�s
denschwarzenDrachenbesiegt,

erhältes 1 Siegpunkt .

 
+8

Der Hügelriese
greifteinenSpielerdeinerWahlmit

2W8+7 an (wennduwillst, auchdich).

FallsderHügelriesedieVerteidigung
desSpielersüberwindet,zerstörter

einausgewürfeltesPlättchen.

FallsdasOpferdesAngri�s
denHügelriesenbesiegt,
erhältes 1 Siegpunkt .

 
+7

Der Rattenfänger
lässtdieRatten in einneuesLehnsgut

deinerWahlweiterziehen.
(In einerPartiemit2 Spielernkann
diesauchdeinLehnsgutsein.)

DerSpieler,derdieRattenverliert,
erhält1 Siegpunkt , undderSpieler,der
dieRattenerhält,verliert1 Siegpunkt .

(FallsdieRattennichtimSpielsind,
ignorieredieseKarte.)

Der König
ist hungrig

AlleBaronemüssen3 Nahrung
zumPalastschicken.

Nichtbeachtungführtzu
einerMissgunst.

Die Königin
stattet ihren Baronen  

einen Besuch ab

AlleBaronewürfeln2W8
undaddierenihrenGunstwertdazu.

DerSpielermitdemniedrigsten Wert
erhälteineGunst.

Der König
stattet seinen Baronen  

einen Besuch ab

AlleBaronewürfeln2W8
undaddierenihrenGunstwertdazu.

DerSpielermitdemhöchsten Wert
erhälteineGunst.

Das Fest zu Ehren von  
St. Snoot

1. AlleSpielerverlieren 1 Siegpunkt .
2. DerSpielermitdenwenigstenRessourcen

erhält1 Ressource seinerWahl.
3. DerLeinenbeutelwirdwiederaufgefüllt.
4. AlleSpielererhalten1 Ressource

ihrerWahl.
5. DiebereitsgespieltenEreignissewerden

in dasEreignisdeckzurückgemischt,
abernichtdieseKarte.

6. DieseKartewirdstattdessenganz aus 
dem Spiel entfernt.

 
+5

Der rote Drache
greifteinenSpielerdeinerWahlmit

2W8+5 an (wennduwillst, auchdich).

FallsderDrachedieVerteidigung
desSpielersüberwindet,

verliertderSpieler1 Siegpunkt .

FallsdasOpferdesAngri�s
denrotenDrachenbesiegt,
erhältes 1 Siegpunkt .

Der Steinriese
greifteinenSpielerdeinerWahlmit

2W8+6 an (wennduwillst, auchdich).

FallsderSteinriesedieVerteidigung
desSpielersüberwindet,zerstörter

einausgewürfeltesPlättchen.

FallsdasOpferdesAngri�s
denSteinriesenbesiegt,
erhältes 1 Siegpunkt .

 
+6

Der König
ruft zum Schwertkampf

AlleBaronekönnen
einenLandsknecht hinschicken.
DerSiegererhälteineGunst.

JederSpieler,deramTurnierteilnimmt,
würfeltmit1Würfel.Es wirdaucheinmal
fürdenChampiondesKönigsgewürfelt.

DerhöchsteWurferhältdieGunst.
Gleichständewerdenneugewürfelt.
GewinntderChampiondesKönigs,

behältdieserseineGunst.
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