
Várak, hidak, vásárok
Vándorkereskedők érkeznek a vidékre vásárokat rendezni, ahol az 

alkudozást művészi szinten űzik. Emellett a mérnökök újfajta 
hidakkal segítik az útépítést, és mindenhol kis várak épülnek, hogy a 

környéket védjék.

Az alapjáték játékszabályai a kiegészítővel is érvényesek. A következőkben csak a 
kiegészítő szabályait ismertetjük.

Tartalom
•12 fahíd
•12 új mezőlapka híd szimbólummal •12 Vár

Előkészületek
A 12 új mezőlapkát az alapjáték többi lapkája közé keverjük. Ezeket a játék során a 
már megszokott módon tesszük le.
Minden játékos kap hidakat és várakat::
2-4 játékos esetén minden játékos 3 hidat és 3 várat kap
5-6 játékos esetén minden játékos 2 hidat és 2 várat kap

Vásárok (8 lapka)
Amikor egy lapka, amelyen vásár szimbólum van, előkerül, a korábban 
megszokott módon tesszük le. Aztán vásárt rendezünk, és lapkákat 
árverezünk el:

A játékos a játékosok számával megegyező számú lapkát húz, a következő játékos
ezek közül kiválaszt egy lapkát, és felajánlja, hogy mennyi pontot ad a lapkáért cserébe 
(0 pontot is ajánlhat érte). A többi játékos sorrendben tesz egy ajánlatot, vagy növeli 
a licitet vagy passzol. A licit egykörös.
Ha minden játékos tett ajánlatot vagy passzolt, az a játékos, aki a lapkát kiválasztotta, 
dönt:
• Megvásárolja a lapkát a legtöbbet ajánló játékostól, vagyis cserébe az ajánlatnak 

megfelelő pontot nekiadja.
VAGY

• Eladja a lapkát a legtöbbet ajánló játékosnak, és a pontot tőle ő kapja meg.

A pontozó sávon az egyik játékostól levonjuk, a másik játékosnak pedig hozzáadjuk a 
pontjaihoz az adott pontszámot.

Abban az esetben, ha a lapkát kiválasztó játékos licitált egyedül a lapkára, magától 
levonja ugyan a pontokat, de azt senki nem kapja meg.
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Ezután az a következő játékos van soron, aki még ezen a vásáron nem szerzett még 
lapkát. Ő is kiválaszt újra egy lapkát, és licitál. Aki egyszer már szerzett lapkát, nem 
licitálhat többet. Az utolsó lapkát ingyen megkapja az, aki ezen a vásáron még nem 
szerzett lapkát.
A játék kezdetén előfordulhat, hogy a játékosoknak a vásár következtében 0 pontnál 
kevesebb pontjuk lesz.
Miután minden lapkát elárvereztünk, a játékosok sorban a szokott módon lerakják a 
megszerzett lapkákat. A körön lévő játékos melletti játékos kezd.

Példa 3 játékos esetén:
A piros húz egy vásár szimbólumú lapkát. Lerakja azt, és ráteszi az 
egyik emberét. Aztán 3 lapkát fordít fel.
• A kék a következő játékos, és kiválaszt egy lapkát, amiért 2 pontot 
ajánl fel. A zöld passzol. A piros 3 pontot kínál. A kék (a lapkát 
kiválasztó játékos) meg akarja szerezni a lapkát, ezért a pirosnak (aki 
a legtöbbet ajánlotta) ad 3 pontot, vagyis a kék 3 pontot veszít, a piros
pedig 3 pontot kap.
•Ezután a zöld választ egy lapkát, amiért 2 pontot ajánl fel. A piros 3 
pontot kínál, amiért a zöld nekiadja a lapkát, így a zöld kapja a 3 
pontot.
•Még egy kártya maradt, amit a zöld ingyen megkap.
A kék játékostól kezdve sorban leteszik a játékosok a megszerzett lapkákat.

Nincs láncreakció: egy vásár szimbólumú lapkáért, amit egy korábbi vásár 
szimbólumú lapka által kiváltott licitálás során húzunk fel, nem kerül felfedésre több 
lapka. Csak miután minden lapka elkelt és lehelyezték azokat a játékosok, kerülhet 
sor egy újabb vásárra.

Variáció: amennyi játékos játszik, annyi kártyát felfordítunk. A következő játékostól 
kezdve mindenki választ egy kártyát és a szokott módon kijátssza azt. Ez addig megy, 
míg az összes felfordított lapka elfogy, aztán a szokott módon folytatódik a játék.

Hidak

A körében a játékos egy lapka és egy ember lerakása mellett egy 
hidat is építhet. A híd az út folytatása, ami azt jelenti, hogy az út 
átvezet így a lapkán, és egy útszakasznak számít.

A hídépítéshez a következő feltételeknek kell teljesülniük:
• A hidat csak az éppen lerakott lapkára lehet építeni, vagy arra a lapkára, ami 

legalább egy oldalával az éppen lerakott lapkával érintkezik.
• A híd mindkét lábának mezőn kell állnia (nem vezethet városba, utcára, folyóra 

stb.).

A játékos úgy is lerakhatja a lapkát, hogy az út egy mezőben végződjön, ha a híddal 
továbbvezeti az utat. A lapkára vagy a hídra a szokásos módon ember helyezhető le. A 
hidak nem választják szét az alattuk lévő városokat vagy mezőket. Több hidat is lehet 
egymás mellé építeni.

2



Példák:

Híd építése az éppen 
lerakott lapkára:

A piros játékos növeli a 
városát, mivel az éppen 
lerakott lapkán nincs út, így 
az utat a híddal vezeti 
tovább a városa felett.

Híd építése az éppen 
lerakott lapka mellé:

A piros játékos lerak egy 
lapkát, és az útra letesz egy 
embert. A híddal az utat a 
szomszédos lapkán átvezeti.

Következő lépés: 
Kék kék játékos 
befejezi az útját,

és 3 pontot kap (a híd az útszakaszhoz 
hasonlóan 1 pontot ér).

Hidak egymás mellett is állhatnak, és 
már foglalt kolostorok felett is 
átvezethetnek.

Várak

E módon nem lehet hidat építeni, mivel a híd egyik lába egy úton 
állna.

Ha a játékos egy kisvárost hoz létre – ami csak 
két félkör alakú városrészből áll – a kisváros 
tulajdonosa eldöntheti, hogy vagy a megszokott 
módon kisvárosként kiértékeli (4 pontért), vagy,

várrá építi át. Ez utóbbi esetben a játékos az egyik vár lapkáját a 
városra teszi, és arra átrakja azt az emberét, amelyik a 
kisvárosban állt. A várrá átépített kisváros még nem minősül 
befejezettnek. 
A vár építéséért nem jár pont. A játékos a várért csak akkor kap 
pontot, ha a vár környezetében az első város, út vagy kolostor 
építése befejeződik. Vagyis a befejezett létesítmény egyik részébe 
beleszámít a környező vár egy vagy több lapkája. A környezetet a 
következő lapkák jelentik: a 2 lapka, amelyen a vár áll, 2 lapka 
jobbra, és 2 lapka balra, vagyis összesen 6 lapka.

A pirossal keretezett 
lapkával egy 
kisváros jön létre, és 
egy vár épül rá.

A piros vár környezetét a példában az 1-től 6-ig számozott lapkák 
alkotják.
A vár tulajdonosának a következő létesítmények után járna pont:
• Az 1. lapkán lévő kolostorért. • Az 1. lapkán lévő útszakaszért.
• A 3. lapkán fent lévő városrészért. • A 6. lapkán jobb oldalt lévő

városrészért.
(A 3. és 6. lapkán lévő kisvárost már a vár építése előtt 
kiértékelték, így azért a vár után nem jár pont..)
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Példa a vár értékelésére:
A kék játékos városa befejeződik, és a 
kék kap érte 20 pontot. Mivel a város 

egy része (a 6. lapka) a piros
várának környezetében van, és 
mivel ez a város az első létesít-
mény, ami a vár környezeté-
ben először befejeződik,

a piros éppúgy 20 pontot kap. Mind 
a 2 ember visszakerül a játékosok 
készletébe.

A vár csak akkor számít befejezettnek, ha legalább a környezetében lévő 6 lapka 
egyikén lévő létesítmény (kolostor, út, város, vagy egy másik vár) befejeződik. A 
létesítmény és a vár tulajdonosa is megkapják a létesítményért járó teljes 
pontszámot. Ezután az emberek visszakerülnek a játékosok készletébe.
Ezen kívül a következő szabályok érvényesek:
• Egy kolostor csak akkor van a vár környezetében, ha a kolostor maga a 6 lap egyike 

(lásd fent az 1. lapkán), és nem a kolostor környezetének számító 9 lapka közül egy 
másik lapka.

• A várban álló ember mindig a következő befejezett létesítmény után kapja meg 
a pontot. Nem hagyható fent egy később befejezésre kerülő létesítmény 
kiértékeléséhez.

• Nem számít, hogy a befejezett létesítmény kiértékelésre került-e. A várért jár 
azon befejezett létesítmény után is a pont, amelyen nem állt ember.

• Ha a vár környezetében az éppen lerakott lapkával több létesítmény is egyszerre 
fejeződik be, a vár tulajdonosa dönti el, hogy melyik létesítmény után kapjon 
pontot.

• Mivel a vár építésekor a kisváros nem kerül befejezésre, két elfoglalt vár is állhat 
egymás mellett. Ebben az esetben, ha az egyik vár később kiértékelésre kerül, a 
másik vár is kiértékelődik azonnal, mivel az éppen kiértékelésre kerülő vár számít 
ilyenkor a másik vár kiértékeléséhez szükséges befejezett létesítménynek. Mind a két 
vár tulajdonosa megkapja így az első vár kiértékeléséért járó pontot.

• A játék végén a ki nem értékelt várak, vagyis amelyeken még állnak az emberek, 
nem érnek pontot. A mezőért a vár tulajdonosának nem jár pont.

• A vár építésénél nem számít, hogy az éppen befejezett kisváros egyik felén állt-e 
már ember, vagy a soron lévő játékos a körében a másik felére tett le épp embert.

A mezőn lévő vár a játék végén lévő mezőértékelésnél 4 pontot ér (a normál 
városokért járó 3 pont helyett), vagy 5 pontot a malaccal (2. kiegészítő) vagy az 
istállóval (5. kiegészítő) együtt.
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