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Bevezető

Krakkó, a Lengyel Királyság fővárosa, az Úr megtestesülésének 1325-ik évében. A fel-
színen úgy tűnik, minden rendben van, a várost az Udvar, a nemesi családok és a ke-
reskedőcéhek közösen irányítják. A Visztula partjábn, a Wawel tornyainak árnyéká-
ban a városlakók nyugodtan élik kicsinyke életük.

Azonban a békesség és a nyugalom csak álca. A város falai közt titkos erők munkál-
kodnak, úgy a város vezetői, mint egymás ellen acsarogva. Némelyek szerint ez a Jó
és a Rossz küzdelme, de ez nem ilyen egyszerű. Ezek a csoportok vad intrikákat sző-
nek, hogy megnyerjék maguknak a polgárokat, hogy új tagokat csábítsanak soraikba,
hogy vagyont halmozzanak fel, hogy hatalomra tegyenek szert. A város egyetlen
része sincs előlük biztonságban.

A csoportok vezetői teljes titokban működnek, mindent bevetve azért, hogy látha-
tatlanok maradjanak. Időről időre törékeny és kérészéletű szövetségeket kötnek
egy-egy harmadik csoport ellen. Évek óta tart e földalatti háborúság, de most már
a végéhez közeledik: hamarosan kiderül, melyik csoport uralja majd Krakkó alvilágát.

A játék célja

Megtévesztés és ármánykodás négy főre. Lényegében kártyajáték két kétfős csapat
(a fekete és a fehér) között. Aki sikerrel jár, az befolyásjelzőit elhelyezi a város
negyedein. Minden év végén győzelmi pontok járnak a városnegyedekért aszerint,
melyik csoporté a többség.

Azonban van egy mélyebb szintje is a játéknak. A játék kezdetén mindenki kap egy
kártyát, amely megszabja, ki is ő valójában. A játék során a játékosok titokban
győzelmi pontokat szereznek színűk szerint. E harcban mindenki magáért küzd, a
többiek ellenében - így hát időről időre mindenki rákényszerül, hogy döntsön a 
csapatérdek és a saját haszon között...

A játék végén mindenki felfedi, ki is ő valójában, és ekkor kell összeszámolni a
győzelmi pontokat. Csak egy győztesnek van hely Krakkó rejtett szívében!
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2) Tartozékok

A játék tartozékai az alábbiak:
* játéktábla
* 56 intrikakártya, 4 szervezetkártya és 4 évszakkártya 
* 55 fehér és 55 fekete befolyásjelző (fakocka) 
* 2 aranyszín korong az év és a forduló jelölésére
* 8 pontkorong (1 minden játékosnak és 1 minden szervezetnek) 
* 4 kincsesláda és 4 finanszírozótábla 
* játékszabály
* matricák a pontkorongokhoz
Az első játék előtt a matricákat ragasszátok fel a pontkorongokra.

3) A játéktábla

A játéktáblán Krakkó városa látható. A város hét városnegyedre van osztva, mind
saját névvel, színnel és szimbólummal: a nyomornegyed (barna/patkány), a laktanyák
(kék/kardok), a piac (narancsszín/bódé), templomok (sárga/kereszt), a kikötő (lila/
hajó), a kastély (vörös/kastély) és a külváros (zöld/vasvilla).

Minden városnegyeden van egy vagy több doboz, ahová a csapatok a játék során le-
rakhatják befolyásjelzőiket. Négyféle befolyás van a játékban:

 Hírnév

 Követők

 Hatalom

 Vagyon

4) A négy szervezet

Minden játékos az egyik olyan titkos szervezetet irányítja, amely a Krakkó feletti
hatalomért huzakodik a többi szervezettel. Minden szervezetnek van egy színe, 
és ez a szín egyike az intrikakártyák színeinek.

A Jó Polgárok (zöld)
A Jó Polgárok különféle, jórészt hivatalosan működő szervezetek szövetsége, amely
a polgárok érdekeiért küzd - vagyishogy a saját érdekeikért. Ide tartoznak a céhek,
a kereskedőtársaságok, az asztaltársaságok, a polgárőrség, a kegyes társaságok, 
mindazok, akik uralják Krakkó közéletét. A Jó Polgárok esküdt ellenfelei az Alvilág-
nak.
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A Szellem Emberei (kék)
Ők a szellem birodalmának őrei, bírái és kufárai. Megtalálhatók közüttük a kato-
likus Egyház vezetői éppúgy, mint a mágusok, az orvosok és a jövendőmondók. A
királyi udvar és a polgárok egyként keresik a kegyüket, hogy vigaszt, felfedést,
feloldozást nyerjenek. Undorodnak a hitetlen Titkos Társaságoktól.

A Titkos Társaságok (sárga)
Mindenféle csoportok, klánok, testvériségek és más összeesküvések olvasztóté-
gelye, akikben két dolog közös: az árnyakban működnek és hatalomra törnek. A
legerősebbek nem csupán tőrrel és méreggel, hanem szavakkal, filozófiával is
küzdenek a főnemesi udvarokban. A Titkos Társaságok lenézik a Szellem Embe-
reit.

Az Alvilág (vörös)
Az Alvilág a bűnözők: rablók és tolvajok, utcalányok és kerítők, csempészek, gyilko-
sok testvérisége. Magukra mint a gazdaság működtetőire tekintenek. Kegyetlen
férfiak és nők, akik mindennek és mindenkivel kereskednek, mit sem törődve tör-
vénnyel, erkölccsel és emberséggel. Az Alvilág megveti a Jó Polgárokat.

5) Előkészületek

1) Először a játékosoknak meg kell egyezniük a játék hosszában. A rövid játék (ta-
nulójátékként ez ajánlott) csak egy évet ölel át (1325). A normál játék két évből
áll (1325-1326), a haladó pedig háromból.

2) A játékosok két cspaatot alkotnak, a fehéret és a feketét; a csapattagok egy-
mással szemben ülnek az asztalnál. A csapatok két tagját egy-egy csuklyás figura
jelöli, az egyiknál tőrrel, a másiknál erszénnyel: így a fehér csapat egyik tagja a
Fehér Tőr, a másik a Fehér Erszény. Minden játékos kap egy kincsesládikát és 
egy finanszírozótáblát; ez utóbbit le kell fedniük az előbbivel.

3) A 8 pontozókorongot a pontsáv 0-s mezőjére kell rakni. Egy aranyszín korongot
az 1325-ös évre kell tenni (ez az évjelző), a másikat a “tavasz”-ra (ez az évszak-
jelző). A befolyásjelzőket a játéktábla mellé kell halmozni.

4) A szervezetkártyákat meg kell keverni, majd mindenkinek osztani egyet; ugyan-
így kell eljárni az évszakkártyákkal is. Az intrikakártyákat is meg kell keverni, 
majd mindenkinek osztani kell 9 lapot; a maradékot le kell rakni dobópakliként a
játéktábla mellé.

5) Akinél a tavaszkártya van, felfedi azt.  

4



6) Az intrikakártyák

A játék alapmechanizmusát az 56 intrikakártya alkotja, a két csapat ezek révén 
küzd a befolyásért. Minden lap az egyik titkos szervezethez tartozik; hogy me-
lyikhez, a színe mutatja meg. Minden szervezetnek 14 lapja van. Minden kártyá-
nak saját egyedi neve, illusztrációja és szövege van. 

Az intrikakártyák legfontosabb értékei két oszlopban láthatók: az egyes színek
támogató- és ellenzőpontjai. Alul látható, hogy melyik városnegyedre vannak
befolyással és hogy sikeres intrikánál mennyi és milyen befolyásjelző rakható le.

7) Az év

Az évjelző és a fordulójelző
Minden év hét részből áll: a négy évszakból (kártyakijátszás), valamint a három év
végi akcióból. Minden évszak vagy akció után a következő mezőre kell mozgatni a
fordulójelzőt. Az utolsó akció után az évjelzőt át kell rakni a következő évre, a
fordulójelzőt pedig vissza kell rakni a tavaszra (kivéve, ha a játék véget ért). Az
évszakkártyákat minden év elején meg kell keverni, majd mindenkinek osztani 
egyet; ellenben mindenki a játék végéig megtartja a játék kezdetén kapott szer-
vezetkártyáját.

A négy évszak
Az összes intrikakártyát meg kell keverni, majd mindenkinek kiosztani 9 lapot. 
A megmaradt intrikakártyákat dobópakliként a játéktábla mellé kell rakni. Egy
évszakban mindig az a játékos játssza ki az első intrikakártyát, akinél az adott
évszak kártyája van - fel kell fednie ezt a lapot. Minden évszakban hét hívás-
ra kerül csak sor. Minden hívásnál mindenki egy lapot játszik ki. A hetedik
hívás után a játékosok megmaradt lapjaikat visszarakják a dobópaklira.

8) Intrikakártyák kijátszása

Az intrika kezdete (hívás)
Az intrika során mindenki kijátszik majd egy kártyát, a két csapat így próbál be-
folyáshoz jutni Krakkóban. Az elsőként kijátszott intrikakártya határozza meg
az intrika minőségét, a többi pedig azt, hogy sikeres vagy sikertelen lesz-e az
intrika.

A hívó kirakja maga elé az intrikakártyát úgy, hogy a többiek jól lássák. Bejelen-
ti, hogy melyik szervezethez tartozik és hogy mennyi az ereje (ez a kártya bal
felső sarkában látható).
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Támogatók és akadályozók
Miután megkezdődött az intrika, a többi játékos sorban, az óramutató járása sze-
rint kijátszik egy-egy lapot. A hívó csapattagjánál az számít, hogy mennyi kiját-
szott lapjának támogatóereje az adott színben, az ellenfeleknél pedig kijátszott
lapjuk ellenzőereje számít az adott színben (ti. a hívott lap színében).

A négy lap kijátszása után a hívott kártya erejéhez hozzá kell adni a támogató-
erőt és az ellenzőerőket (ez utóbbiak negatív számok). Ha az eredmény pozitív,
az intrika sikeres volt; ha negatív, az intrika elbukott.

Ha az eredmény pont nulla, az dönt, kinél van az évszakkártya; ha a támogató
csapat egyik tagjánál, az intrika sikeres volt, ha viszont az ellenző csapat egy
tagjánál, az intrika elbukott.

Sikeres intrika
Ha az intrika sikerült, a másik három kijátszott lapot a dobópaklira kell rakni.
Ezután a hívó játékos annyi befolyásjelzőt kap saját színében, ahány látható a
lap alján. A befolyásjelzőket eszerint kell leraknia:

* A hírnév-, követő- és hatalomjelzőket az adott városnegyed megfelelő dobo-
zaira kell leraknia.
* A vagyonjelzőket kincsesládikója alá rejti (hogy a többiek ne lássák azokat). 
Ezeket majd az év végén rakják fel a játékosok a városra.

Ugyanazon a befolyásjelző kockák lesznek lerakva, de a hírnévdobozra lera-
kott kocka hírnévjelző, a hatalomdobozra lerakott hatalomjelző, a kincsesládi-
kóba rejtett vagyonjelző, stb.

A befolyásjelzők lerakása után a hívott lapot képpel lefelé a játéktábla
intrikamezőjére kell tenni. Ezeket a lapokat utólag nem lehet megnézni.

A következő intrikát az a játékos kezdi majd (ő fog hívni), aki a győztes csa-
patban az erősebb kártyát játszotta ki (a felhasznált érték szerint). Ha ez
egyenlő, az előző hívóé marad a hívás joga.

Minden hírnév-, hatalom- és követődobozba 8 befolyásjelző fér; ha már teli
vannak, az ide lerakandó további jelzők elvesznek. Abban a valószínűtlen eset-
ben, ha egy csapat már elhasználta mind az 55 befolyásjelzőjét, minden to-
vábbi sikeres intrikáért 1-1 győzelmi pontot kapnak a csapat tagjai.
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Példa: 1325 tavasza most kezdődik, a tavaszkártya a Fehér Erszénynél van (jobb oldalon
ül). Kihív a kezéből egy vörös intrikakártyát, a Fegyvercsempészt. Ennek az ereje 4.

Az óramutató járását követve a Fekete Tőr kijátszik egy Háborús próféciát, ami kék lap,
és -3 az ellenzőértéke a vörös ellen. A Fehér Tőr jön, aki kijátszik egy Boszorkányüldö-
zést, ami szintén kék lap, és a támogatóértéke vörös színben 4. A fehér csapat előnye 
jelenleg 5. Fekete Erszény kijátssza az Éjjeli őrjáratot, egy zöld lapot, aminek ellenző-
értéke -5.

A végeredmény 8-8, azaz 0. A tavaszkártya dönt, ami Fehér Erszénynél van; az intrika
sikerült. Fehér Erzsény 4 befolyásjelzőt kap a Fegyvercsempész miatt. Ebből kettőt
lerak a kék városnegyed, a kaszárnya hatalomdobozára, kettőt pedig vagyonjelzőként
saját kincsesládikája alá. A fehér csapat megnövelte befolyását a laktanyában, valamint
vagyonra tett szert, amit majd az év végén befektethet. 

A Fegyvercsempészt a játéktáblára, a sikeres intrikák mezőjére kell rakni képpel lefelé
(ahol az év végén majd pontot jelent az Alvilágnak). A következő intrikát Fehér Erszény
kezdi majd, mivel mindkét fehér játékos 4-es erejű lapot játszott ki, mivel ő játszott ki
előbb lapot.

4

- 3

+4

- 5

A Fegyvercsem-
pészért járó be-
folyás.

Fehér Erszény kihívja
a Fegyvercsempészt.
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Sikertelen intrika
Ha az intrika elbukott, nem jár érte befolyás senkinek, a hívás joga pedig átkerül
az akadályozó csapathoz. Meg kell nézni, melyikük ellenzőértéke volt kisebb (nega-
tív számok!) - övé a hívás joga. Egyenlőségnél az számít, melyikük rakott ki előbb
lapot. Ezután mind a négy kijátszott kártyát a dobópaklira kell rakni, kivéve, ha
volt kijátszva blokkártya (l. a következő oldalon).

Példa: Fehér Erszény kezd, kijátsztva a Valódi Kék Mágiát - kék lap, az ereje 4. Fekete
Tőr Parasztfelkeléssel válaszol, e zöld lap kék elleni ellenzőértéke 2. A fehér csapat 
egyelőre 2-vel vezet. Fehér Tőr jön, a vörös Lacikonyhát játssza ki, ami 3-mal támogatja
a kéket; most már 5 az előnyük. Azonban Fekete Erszény a Királyi Kölcsönt játssza ki,
és e vörös lap -6-tal ellenzi a kék színt.

A végeredmény 7-8, azaz -1. A fekete csapat megakadályozta a Valódi Kék Mágiát - a fehér
csapat intrikája elbukott. Mind a négy lapot a dobópaklira kell rakni. A következő intrikát
Fehér Erszény fogja kezdeni, mivel az ő lapjának ellenzőértéke volt a nagyobb.

Fehér Erszény kezd a 
Valódi Kék Mágiával.

4

- 2

+3

- 6

Fekete Erszény meg-
buktatja az intrikát, 
és a magas ellenzőér-
tékkel megszerzi a 
hívás jogát.
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Az évszak vége
Az évszak a hetedik kör kártyakijátszás után véget ér. Hét hívás volt tehát az év-
szakban, az intrikák egy része valószínűleg sikeres volt, a csapatok befolyásjelző-
ket raktak a városra és vagyonjelzőket kincsesládikáikba. Most a kézben maradt
lapokat mind a dobópaklira kell tenni.

A fordulójelzőt egy meővel arrébb kell helyezni. Ha az új forduló új évszak, az
intrikakártyákat meg kell keverni (kivéve azokat, amelyek a játéktáblán, a sikeres
intrikák mezőjén vannak), majd mindenkinek kiosztani 9-et. Akinél az adott évszak
kártyája van, az felfedi azt, és övé az első hívás joga. A tél után viszont az év 
véget ér, és az évvégi akciók kezdődnek.

9) Különleges intrikák

Erős intrikák és a blokkártyák
Minden erős (6-os vagy 7-es erejű) intrikának van egy gyengéje - ez a lapon is
megtalálható -, vagyis minden erős intrikakártyához tartozik egy blokkártya. 
Amikor valaki erős intrikát hív, és a másik csapat egyik tagja az adott blokk-
kártyát játssza ki, az alábbiak történnek (ebben a sorrendben):

 
1) Aki még nem játszott ki kártyát, még kijátszik, de lényegtelen, milyet.
2) A blokkártya kijátszója kap 1 győzelmi pontot (pontkorongját egy mezővel
     előrébb kell mozgatni).
3) A blokk maga sikeres intrikának számít, a kijátszója megkapja a blokkár-
     tyáért járó befolyásjelzőket. A blokkártyát a sikeres intrikakártyákhoz kell 
     rakni. 
4) A blokkártya kijátszójáé a következő hívás joga. 

Csapattárs által kihívott erős kártya ellen nem játszható ki az adott blokkártya.
A blokkártyák “normálisan” is kijátszhatók (hívásként, támogatásként, akadályo-
zásként).

Speciális intrikák
Minden szervezetnek van két speciális intrikakártyája. Ha egy ilyen intrika sike-
res, valamiféle plusz hatása is van. Ennek rövid leírása megtalálható a kártyán, 
a részletes leírása pedig a szabályfüzet végén. Először mindig az intrika speciá-
lis hatását kell végrehajtani, csak azután a normál hatást (befolyásjelzők). Ha
a speciális instrika sikertelen, vagy ha a lap támogatásként vagy akadályozásként
lett kijátszva, a plusz hatás nem jön létr.
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10) Évvégi akciók

Miután a tél is véget ért, a játékosok befektetik vagyonukat. Utána a játékosok 
és a csapatok győzelmi pontokat kapnak. Ezzel az év véget is ér, és vagy új év kez-
dődik, vagy a játék véget és, és kiderül, ki nyerte a játékot.

Befektetés
Az első évvégi akcióval az összegyűjtött pénzt kell elkölteni. Minden játékos
elhelyezi a kincsesládikájában lévő vagyonjelzőket a finanszírozótábláján, szét-
osztva az öt városnegyed között. Ezt mind titokban végzik, a játékosok nem
beszélhetik meg befektetési stratégiájukat. A döntés végleges, utólag már nem
változtatható meg.

Miután mind végeztek, a játékosok egyesével (évszakkártyáik sorrendjében, ta-
vasztól télig) felfedik finanszírozótáblájukat, és a jelzőket onnét felrakják a 
játéktábla megfelelő városnegyedeinek dobozára. Ha egy dobozon 12-nél több
jelző van, a további jelzők elvésznek.

A csapatok győzelmi pontjai
A második évvégi akció során a csapatok győzelmi pontokat kapnak. Egy csapat
mindkét tagja győzelmi pontokat kap, ha egy városnegyedben az ő csapatuknak
van többsége a befolyásjelzőkből.

A csapat mindkét tagja:

3 győzelmi pontot kap, ha az övék a többség a kastélyban,  
valamint

2 győzelmi pontot kap, ha az övék a többség a bármelyik másik városnegyedben.

Ilyenformán a legtöbb győzelmi pont, amit egy évben egy csapat megszerezhet,
15 pont.

A csapatok tagjainak nem feltétlen lesz ugyanannyi győzelmi pontjuk - az évsza-
kok során a blokkártyák kijátszásával egyedi győzelmi pontokat szerezhettek.

Egyesével az összes városnegyedet ki kell értékelni. A csapat összes, a városne-
gyeden lévő befolyásjelzőjét (hatalom-, hírnév-, követő- és vagyonjelzők) össze 
kell adni. Ha a két csapatnak ugyanannyi jelzője van a városnegyeden, senki sem
kap ott győzelmi pontokat; ha az egyik csapatnak többsége van, mindkét tagja
megkapja a városnegyedért járó győzelmi pontokat, mindkét játékos pontkorong-
ját eszerint kell léptetni a pontsávon.

Végül a játéktábláról le kell venni az összes befolyásjelzőt.
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Példa: Ez az 1325-ös év vége, megtörtént már a befektetés is. A nyomornegyed üres 
(senkinek sem sikerült ott intrikát végrehajtania), így ott senki sem kap győzelmi pon-
tokat. A külvárosokban mindkét csapatnak ugyanannyi befolyásjelzője van, ott sem kap-
nak pontokat. A fekete csapaté a többség a laktanyában, a piacon és a kikötőben, ezért
6 győzelmi pontot kapnak. A fehér csapaté a többség a templomoknál és a kastélyban,
így ők 5 győzelmi pontot kapnak. A fekete csapat tagjainak pontkorongjait 6, a fehérét
5 mezővel kell előrébb mozgatni a pontsávon.  A Fekete Tőrnek azonban 8 pontja van,
mivel ősszel a fehér csapat két erős intrikáját is sikerült blokkolnia.

A szervezetek győzelmi pontjai
Az utolsó, harmadik évvégi akció során a szervezetek kapnak győzelmi pontokat
sikeres intrikáik alapján. A játéktábláról a sikeres intrikák kártyáit fel kell
fedni és szervezetek (színek) szerint csoportosítani. Minden kártya jobb felső
sarkában látható, hány győzelmi pontot ér (1 vagy 2). 

Először meg kell nézni, van-e olyan szervezet, ami sikeresebb a többinél (ha
igen, ez jutalom- és büntetéspontokkal jár majd). Ezután minden szervezetnek
győzelmi pontok járnak, és eszerint kell pontkorongjaikat léptetni a pontsávon.

a szervezet minden sikeres normál intrikája =    1 győzelmi pont

a szervezet minden sikeres erős vagy speciális intrikája =    2 győzelmi pont

az a szervezet, amelyiknek a legtöbb sikeres intrikája
van* =  +2 győzelmi pont

az a szervezet, amelyik ellensége annak a szervezetnek,
amelyiknek a legtöbb sikeres intrikája van* =  -2 győzelmi pont

*Ez a jutalom, illetve büntetés csak akkor jár, ha van egy olyan szervezet, amely
több sikeres intrikát hajtott végre, mint bármelyik másik szervezet. Ha az első
helyen egyenlőség van, senkinek sem jár sem jutalom, sem büntetés.
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11) A győztes meghatározása

Az utolsó év utolsó évvégi akciója után már ismert, hogy melyik játékos és melyik
szervezet mennyi pontot gyűjtött. Ideje, hogy mindenre fény derüljön!

A játékosok felfedik szervezetkrátyájukat, meghatározva végső pontszámukat:
minden játékos saját győzelmi pontjaihoz hozzáadja szervezete győzelmi pontja-
it.

Fontos, hogy a játékosok pontjelzőit kell léptetni a pontsávon, nem a szervezete-
két, mivel egyenlőségnél a szervezetek pontjai fognak dönteni. A győztest azt aláb-
biak szerint kell meghatározni:

1) Az győz, akinek a legtöbb pontja van.

2) Egyenlőségnél az érintettek közül az győz, akinek a szervezete több pontot 
     gyűjtött.

3) Ha ez is egyenlő, az érintett szervezetek sorrendje ez:

1. A Titkos Társaságok 
2. A Jó Polgárok 
3. A Szellem Emberei 
4. Az Alvilág 

Példa: A rövid játék az 1325-ös évvégi akciókkal véget is ért. A győzelmi pontok jelenleg: a
Fehér Tőrnek és a Fehér Erszénynek 5-5 győzelmi pontja van, a Fekte Erszénynek 6, míg a
Fekete Tőrnek 8. A szervezetek győzelmi pontjai: a vörösnek 7, a kéknek 6, a zöldnek 3 és
a sárgának 1 győzelmi pontja van.

A játékosok felfedik magukat, és összesítik győzelmi pontjaikat.

Jenő (Fehér Tőr) szervezete a zöld: 5 + 3 =  8 győzelmi pont 
Anita (Fehér Erszény) szervezete a vörös: 5 + 7 = 12 győzelmi pont 
Márk (Fekete Tőr) szervezete a sárga: 8 + 1 =  9 győzelmi pont 
Éva (Fekete Erszény) szervezete a kék: 6 + 6 = 12 győzelmi pont 

Anitának és Évának van a legtöbb győzelmi pontja, 12. Anita győzött, mivel az ő szervezete
több győzelmi pontot szerzett, mint Éváé (7-et, Éváé csak 6-ot). Anita győzött, és az Alvi-
lág szerezte meg a hatalmat Krakkóban!
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12) A speciális intrikakártyák

A Jó Polgárok (zöld)

A Fekete Halál - Kártya eltávolítása
Minden ellenfél kiválaszt és eldob a kezéből egy lapot (képpel lefelé). A továbbiak-
ban ők eggyel kevesebb kártyát kapnak majd az évszakok kezdetén. Továbbra is 7
kártyakijátszási körre kerül sor évszakonként.*

Parasztfelkelés - 1 hatalomjelző és 1 követőjelző eltávolítása
A játékos eltávolíthat összesen 1-1 ilyen befolyásjelzőt, bármely városnegyed(ek)ről.

A Szellem Emberei (kék)

Megmentett Lelkek - 3 követő kicserélése
A játékos leveheti a tábláról az ellenfél legfeljebb 3 követőjelzőjét, hogy a helyük-
re felrakja saját jelzőit.

Háborús Prófécia - 1 hírnévjelző és 1 hatalomjelző kicserélése
A játékos eltávolíthat összesen 1-1 ilyen befolyásjelzőt, bármely városnegyed(ek)ről.

A Titkos Társaságok (sárga)

Hirdetések - 3 hírnévjelző kicserélése
A játékos leveheti a tábláról az ellenfél legfeljebb 3 hírnévjelzőjét, hogy a helyük-
re felrakja saját jelzőit.

Válság - 2 vagyonjelző eltávolítása
A játékos kijelöli egy ellenfelét, aki kincsesládikójából 2 befolyásjelzőt visszarak a
készletbe. Ha csak 1 vagyonjelzője van, annyit rak vissza; ha annyi sincs, semmit.

Az Alvilág (vörös)

Sírrablás - Plusz kártya
A játékos és csapattársa azonnal húznak 1-1 intrikakártyát a dobópakli legaljáról. 
Az ezután évszakon elején mindig eggyel több intrikakártyát kapnak (9 helyett 
10-et). Továbbra is 7 kártyakijátszási körre kerül sor évszakonként.*

A Csőcselék Uralma - 1 hatalomjelző és 1 vagyonjelző eltávolítása
A játékos eltávolíthat 1 hatalomjelzőt bármely városnegyedről. Ezután kijelöli egy 
ellenfelét, aki kincsesládikójából 1 befolyásjelzőt visszarak a készletbe. Ha nincs
pénze, nem rak vissza semmit.

*Ha egy csapatra egyaránt hat a Fekete Halál és a Sírrablás, 9-9 lapot kapnak 
az évszakok kezdetén.
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