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Egy új év kezdetén... 
 
Örökvölgy bájosan rejtett zugában, a szép 
magasra növő fák, a tekervényesen kanyargó 
csobogó patakok és a mohával benőtt üregek 
között egyre csak növekszik és gyarapodik az 
erdei állatkák civilizációja. Mióta a híres 
kalandozó, Örökfarkincájú Corrin felfedezte 
ezt a rejtett birodalmat, azóta annak polgárai 
boldogan fejlődhetnek az Örökfa árnyékában. 
 
Örökfagytól Csengettyűszóig már nagyon sok 
év eltelt, de végre eljött az idő új területek 
benépesítésére, és új városok alakítására. Egy 
olyan csapat vezetője leszel, aki pont ilyen 
feladatra törekszik. Különböző épületeket 
húzhatsz fel, szeretnivaló karakterekkel talál-
kozhatsz, különböző eseményeken vehetsz 
részt – egyszóval ez egy igencsak dolgos év 
lesz! Vajon a te városodra ragyog majd 
legfényesebben a nap, mielőtt a téli hold 
feljönne az égre? 
 
Készülj fel, hogy elbűvölhessen Örökvölgy 
csodálatos világa! Ha egyszer eljutottál ide, 
többé soha, de soha nem akarod azt elhagyni. 

 

Örökvölgy 
 

Bolyongsz a pagonyban, 
Köveket gyűjtögetsz, 
Fárasztó utad, mely 
Kapunkhoz elvezet. 
Fapadlót leszögelsz, 

Kőfalat felemelsz, 
Dolgozol napokig, 
Míg a tél közeleg. 

 
Játszódunk feledten 

Selymesen zöld fűben, 
Folyóból kortyolunk, 
Csillagot bámulunk, 

Mindaz, mit tennem kell, 
Hogy esti szellőben 

 Te legyél mellettem, 
Örökfa tövében. 

 
Farmer künn a mezőn, 
Bányász lenn a sárban, 

Kékvérű nagy király 
Fenn a kastélyában. 
Tudásház a fában, 
Kápolna patakban,  
Szorosan melletted, 
Építjük álmunkat. 

 
Lepihenünk csendben, 
Selymesen zöld fűben, 
Folyóból kortyolunk, 
Csillagot bámulunk, 

Mindaz, mit tennem kell, 
Szivárvány avarban 
Te legyél mellettem, 

Örökfa-lomb alatt. * 
 
 
 
 

* Sólyom Pál fordításának felhasználásával 
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 tartozékok 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 játéktábla 
 
 
 
 
 
 
 4 alap eseményjelző 
 
 
 
 
 
 
 pontjelzők (10 db 3 pontos, 20 db 1 pontos) 
 
 
 
 
 
 20 foglaltjelző nyolcoldalú kocka 
  (a szóló módhoz) 
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 11 erdőkártya 
 
 
 
 
 
 
 128 állatka- és épületkártya 16 speciális 1 győzelemkártya 
  eseménykártya 
 
 
 

 
 30 bogyó 30 gally 25 gyanta 20 kavics 
 
 
 

 
 24 munkás (játékosonként 6-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Örökfa (állítsd össze a fenti képek alapján) 
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Játék előkészítése 
 
1.) Tedd a játéktáblát az asztal közepére úgy, 
hogy mindenki kényelmesen elérje azt. Állítsd 
össze, majd helyezd el az Örökfát a tábla tetején. 
 
2.) Helyezd el a gallyak, gyanták, kavicsok és 
bogyók kupacait a folyó mentén a megfelelő 
mezőkön. Tedd a pontjelzőket és a foglaltjelzőket 
egy-egy kupacba valahová a tábla mellé. 
 
3.) Keverd meg képpel lefelé a 11 erdőkártyát, és 
csapj fel párat a tisztásokra: 3 kártyát csapj fel  
2 játékos esetén, illetve 4 kártyát 3-4 játékos 
esetén. A többi erdőkártyát tedd vissza a játék 
dobozába. 
 
4.) Tedd a 4 alap eseményjelzőt a folyó mentén 
lévő mezőkre, majd keverd meg a 16 speciális 
eseménykártyát képpel lefelé, és csapj fel 
közülük 4-et az Örökfa alsó ágaira. A többi 
speciális eseménykártyát tedd vissza a játék 
dobozába. 
 
5.) Keverd meg az állatka- és épületkártyák  
 pakliját, majd képpel lefelé tedd a paklit az 
 Örökfa odújába. Csapd fel a pakli 8 legfelső  
  lapját a rétre. 
 
   6.) Minden játékos válasszon magának egy 
     színt, és vegye el 2 munkását (állatka figuráját) 
     a saját színéből. A legszerényebb játékos lesz a 
      kezdőjátékos, és az óramutató járása szerinti 
      irányba haladva követik a játékosok egymást. 
      A kezdőjátékos húzzon 5 kártyát az állatka- és 
       épületkártyák paklijából, a második játékos  
       6-ot, a harmadik játékos 7-et, míg a negyedik 
        játékos 8 kártyát. 
 
        7.) Minden játékos helyezze el a megmaradt 
          4 munkását az Örökfa ágain: 1-1 munkás 
           kerül a tavaszra és a nyárra, illetve a 
            megmaradt 2-2 munkás az őszre. 
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 1. játékos 2. játékos 
 
 
 
 
 

 
 5 kártya 6 kártya 
 
 
 

 Nincs korlátozva a játék 
 során szerezhető erőforrások 
 mennyisége. Ha valamelyik 
 elfogyna, használjatok 
 valami mást helyette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A képpel lefelé 
 eldobott lapok 
 paklijának helye. 
 
 
 4. játékos 3. játékos 
 
 
 
 
 

 
 8 kártya 7 kártya 
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Játékszabályok 
 
 
 

A játékosok az óramutató járása 
szerinti irányba haladva követik 
sorban egymást. Amikor épp a te 
köröd következik, az alábbi akciók 
közül választhatsz egyet. Bármelyik 
akciót választhatod a három közül, de 
a körödben csak egyetlen akciót 
hajthatsz végre: 
 
elhelyezed az egyik munkásodat, 
 

vagy kijátszol egy kártyát, vagy 
 

felkészülsz a következő évszakra. 
 
 

 

Egy munkás elhelyezése 
 

A munkásaiddal tudod a városod bővíteni és 
fejleszteni. Az Örökvölgy különböző helyszí-
neire tudod őket elhelyezni, hogy erőforrá-
sokat szerezz, kártyákat húzz, eseményeken 
vegyél részt, vagy egy utazásra vállalkozz. 

 
 
 
 
 

Alap akciómezők 
 
 
 
 
 
 
Erdei helyszínek 
 

A   szimbólummal megjelölt helyszíneket 
csak akkor használhatjátok, ha négyen 
játszotok. Fontos: minden erdei helyszínen 
maximum csak 1-1 saját munkásod lehet! 

 

 
 
Kétféle helyszín létezik: kizárólagos és 
megosztott (nyitott körgyűrűvel jelölve). A 
kizárólagos helyszíneket csak egyetlen 
munkás látogathatja meg. A megosztott hely-
színeket több munkás is meglátogathatja 
(még egy színből is lehet ott több). 
 
 
 
 
 

 
 kizárólagos megosztott 
 
Ha meg szeretnél látogatni egy helyszínt, tedd 
az egyik szabad munkásodat bármelyik 
elérhető          szimbólumra, és azonnal vedd 
el a közös készletből a felsorolt erőforrásokat, 
vagy hajtsd végre a jelölt akciót. Ez a mun-
kásod a számára kijelölt helyszínen marad 
egészen addig, amíg vissza nem hívod őt egy 
„felkészülés a következő évszakra” akcióval. 

 
Például: erre az alap akciómezőre 
küldve a munkásod 2 gallyat és 
 1 kártyát szerez neked a közös 
készletből. 

A meglátogatható helyszínek ismertetése 
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Célkártyák 
 
 Pl.: ha egy másik 
  játékos ide teszi a 
  dolgozóját, a tulaj- 
 donosa 1 pontot kap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A munkásodat elhelyezheted a saját városod 
bármelyik célkártyáján is, vagy egy olyan 
másik városban lévő célkártyán is, amelyiken 
szerepel az          táblácska. Ez utóbbi eset-
ben, a célkártya tulajdonosa kap 1 pontjelzőt 
a közös készletből. 
 
Események 

 
Szükséges 
hozzá, hogy a 
városodban 
legyen  
„Woodcarver” 
és „Chapel”. 
 

Szükséges hozzá, hogy a 
városodban legyen min. 
3 célkártya. 
 
Elhelyezheted egy munkásodat bármelyik 
alap eseményjelzőn, vagy speciális esemény- 
kártyán, hogy te vegyél részt ezen az 
eseményen. Ahhoz, hogy egy munkásodat 
elhelyezhesd egy eseményen, teljesítened kell 
annak felsorolt követelményeit, és azonnal 
meg kell fizetned az összes jelzett erőforrást 
is. Minden eseményen csak egyetlen játékos 
vehet részt: aki a munkását elhelyezte rajta.  
 
Ha sikerül részt venned egy eseményen, 
annak jelzőjét, vagy kártyáját tedd a városod 
mellé (a munkásoddal együtt). A játék végén 
minden esemény pontot ad neked. 

Menedék 
 

A menedék 
helyszín 
megosztott 
mező. Nincs 
korlátozva az ide 
kerülő munkások 
száma, még azonos színűeket is el lehet ide 
helyezni. Mikor erre a helyszínre teszed a 
munkásodat, akkor eldobhatsz bármennyi 
kártyát a kezedből, és kaphatsz 1-1 tetsző-
leges erőforrást minden eldobott 2-2 kártyád 
után. 
 
 
Utazás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csak ősszel küldheted el az egyik munkáso-
dat utazni. Az általad kiválasztott utazási 
mező mellett feltüntetett pontokkal meg-
egyező számú kártyát kell eldobnod a 
kezedből. Az 5, 4 és 3 pontos helyszín kizáró-
lagos, a 2 pontos megosztott. Az ide küldött 
munkások az adott helyszínen maradnak, és 
csak a játék végén adnak pontot. 
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Egy kártya kijátszása 
 

Kijátszhatsz egyetlen kártyát. Ehhez a kártya 
összes követelményét meg kell fizetned a 
közös készletbe. Kártyát ki tudsz játszani akár 
a réten felcsapott, akár a kezedben lévő lapok 
közül. 
 
A kijátszott kártyáid képpel felfelé eléd 
kerülnek, ezek fogják a városodat alkotni. 
Kétféle kártya van a játékban: az állatkák és 
az épületek. Az általános (Common) kártyák-
ból lehet több példány is a városodban, de az 
egyedi (Unique) lapokból csak egyetlen pél-
dányt építhetsz be a városodba. 
 
 
 
 
 

Épületkártyák 
 
 követelmény 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 típus / kártya a pakliban / név pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kártya szövege 
 

 

Állatkakártyák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 típus / kártya a pakliban / név pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kártya szövege 
 
 
Egy állatkakártya kijátszásához be kell 
fizetned a közös készletbe a kártyán feltün-
tetett mennyiségű bogyót, VAGY, ha a kártya 
tetején szerepel egy épület neve, és az már 
megépült a városodban, akkor bogyó- 
költség nélkül játszhatod ki az állatkát. 
 
Fontos: ha egy állatkakártyát ingyen játszol 
ki egy már meglévő épületed miatt, akkor 
azonnal tegyél erre az épületkártyádra egy  
foglaltjelzőt, mivel minden meglévő épüle-
tedet csak egyszer használhatod fel állatka-
kártya ingyenes kijátszásra. 
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Város 
 

A városodban 15 kártyahely lehet maximum, 
ahová kártyákat játszhatsz ki. Minden kiját-
szott kártyád elfoglal 1-1 kártyahelyet. Az 
általunk javasolt elrendezés: 3 sor és 5 kártya 
mindegyik sorban. Az eseménykártyák nem 
számítanak bele a 15 kártyahelybe. 
 

Kártyatípusok 
 

Barna - utazás: azonnal aktivá-
lódik a kijátszása után. Soha 
többet nem aktiválódik. 
 
 
Zöld - termelés: azonnal aktivá-
lódik, amikor kijátszod, majd 
egyszer minden „felkészülés a 
tavaszi és őszi évszakra” során. 
 
Piros - célok: azonnal aktiváló-
dik, amint valaki egy munkást 
helyez el rajta. Az         táblács- 
kával ellátott kártyákat bárme-
lyik játékos meglátogathatja. 
 
Kék - irányítás: bizonyos típusú 
kártyák kijátszásakor bónuszt ad, 
illetve egyes kártyákat ingyen 
játszhatsz ki a segítségükkel. 
 
 
Lila - fejlődés: alap- és bónusz-
pontokat biztosít neked a játék 
végén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 az általunk javasolt városelrendezés 
 

Kártya húzása 
 

Minden esetben a pakli tetejéről húzol új 
lapokat, kivéve, ha kifejezetten a rétről 
(Meadow) való húzásra utasít valami. 
 
Szigorú szabály, hogy soha nem lehet 8 
kártyánál több a kezedben. Ha új kártyákat 
húzol, csak addig húzhatsz lapokat, hogy 8 
kártya legyen a kezedben. Ha egy másik 
játékostól kapnál lapot, de már tele van a 
kezed, dobd el azokat a lapokat ahelyett, 
hogy a kezedbe vennéd őket. 
 
Ha kijátszol a városodba egy kártyát a rétről, 
azonnal csapj fel helyette egy új lapot. Ha 
egy képesség következtében a rétről húzhatsz 
lapokat, először húzd fel az összes engedé-
lyezett kártyát, majd csak ez után csapj fel 
helyettük a rétre új lapokat. 
 
Ha kifogyna a húzópakli, keverjétek meg az 
eldobott lapokat, egy új húzópaklit képezve 
belőlük. 

 
 
 

Erőforrást kapsz: vedd el az adott erőforrásokat, vagy pontjelzőket a közös készletből. 
Erőforrást fizetsz: tedd a megadott számú, nálad lévő erőforrást a közös készletbe. 

 
 
 
 

 pont- játék végi kártya gally gyanta kavics bogyó tetszőleges 
 jelző pont      erőforrás 
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Felkészülés egy évszakra 
 

A játék télen kezdődik, és a következő ősz 
végén fejeződik be, azaz négy egymást követő 
évszakot fogtok lejátszani. A nyár az utolsó 
évszak, aminek a végén még végrehajthatod a 
„felkészülés a következő évszakra” (azaz a 
„felkészülés az őszre”) akciódat. 
 

A „felkészülés a következő évszakra” akció-
dat csak akkor hajthatod végre, ha már az 
összes munkásodat elhelyezted valamilyen 
helyszínen. Ezt az akciódat viszont a társaid-
tól függetlenül bármikor végrehajthatod, ha 
már nincs több el nem helyezett munkásod.  
 

A „felkészülés a következő évszakra” akció 
során egyszerűen csak visszakapod az összes 
elhelyezett munkásodat, illetve egyéb bónu-
szokat is kapsz (lásd jobbra). 
 

A következő körödtől számodra egy új évszak 
kezdődik. A játék mechanikájából adódóan 
így simán előfordulhat, hogy a játékosok nem 
ugyanannál az évszaknál tartanak. 
 

 
A „felkészülés a tavaszra” 
akciód során kapsz 1 új mun-
kást, és aktiválhatod minden 
zöld termelő kártyádat a 
városodban. 
 
A „felkészülés a nyárra” 
akciód során kapsz 1 új mun-
kást. Ekkor nincs termelés, 
de természetesen minden 
olyan zöld kártyád azonnal 
aktiválódik, amiket nyáron 
játszol ki. Amikor felkészülsz 
a nyárra, húzz 2 kártyát is a 
rétről. 
 
A „felkészülés az őszre” 
akciód során kapsz 2 új mun-
kást, és aktiválhatod minden 
zöld termelő kártyádat a 
városodban. 
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A következő évszakra készülve megkapod az 
Örökfa lombjain is feltüntetett számú új 
munkásodat (munkásaidat), akik örömmel 
csatlakoznak hozzád az egyre szépülő 
városod építésében. Ezen felül egyéb 
bónuszokat is kapsz ilyenkor, melyeket 
szintén feltüntettünk a lombokon. 
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A játék vége 
 
Ha az utolsó, őszi évszak végén már nem tudsz, 
vagy nem akarsz több akciót végrehajtani, akkor 
passzolnod kell. Ha passzoltál, akkor ettől 
kezdve nem adhatsz többé senkinek sem kártyát, 
sem más erőforrást. Ha még nem passzoltál, és 
kártyát kellene adnod egy másik játékosnak, de 
már minden játékostársad passzolt, akkor egy-
szerűen dobd el őket. 
 
Minden játékos szabadon folytathatja a játékot 
egészen addig, amíg nem passzol. Ha minden 
játékos passzolt, a játék véget ér. Ezután 
következik a győzelmi pontok összeszámlálása, a 
győztes személyének meghatározása érdekében 
(aki megkapja a dicsőséges győzelemkártyát). 
 
Legegyszerűbben úgy tudtok eljárni, ha össze-
adjátok a városotokban lévő kártyák alap-
pontjait, hozzáadjátok a játék során begyűjtött 
pontjelzőitek értékét, a lila (fejlődés) kártyák 
által biztosított pontokat, az utazáspontjaitokat, 
és a megszerzett eseményeitek pontjait. 
 
Ha döntetlen lenne, a legtöbb eseményt teljesítő 
játékos nyer közülük. Ha ez is döntetlen, a több 
erőforrással rendelkező játékos győz közülük. 
 
 

Pontozási példa (lásd a 14. oldal ábráját) 
 
a kártyák alappontjai: 22 
 

pontjelzők: 14 
 

lila kártyák által adott pontok: 10 (3 pontot ad a 
„Wife”, 2-t az „Architect” és 5-öt a „King”) 
 

utazási pontok: 4 
 

események pontjai: 12 (6-ot ad a „Performer in 
Residence”, 3-at a „Ministering to Miscreants” és 
másik 3-at ér a „Grand Tour”) 
 
Mindösszesen: 62 pont 
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Szóló mód 
 

Ha egyedül játszol az Everdell társasjátékkal, 
akkor egy Rugwort nevű kötekedő, ősöreg 
rágcsálóval fogsz versenyezni. Három éven 
keresztül vissza-vissza fog térni Örök-
völgybe, minden alkalommal valami újfajta 
aljasságra készülve. Meg kell találnod a 
módját, hogy felülkerekedj a ravasz trükkjein, 
egyszer és mindenkorra megszabadítva 
Örökvölgyet őpiszkosságától. 
 

Első év: Rugwort, a Gazfickó 
 

Válassz ki egy játékos színt Rugwortnak (bár 
ő legszívesebben a feketével lenne), és 
készítsd elő a játékot úgy, mintha ketten 
játszanátok vele. Kezdetben 5 kártya lesz a 
kezedben (Rugwortnak nem kell kártya). 
 
Tedd Rugwort egyik munkását a bal oldali 
erdőkártyára, amit blokkolni fog. Tedd a 
másik munkását a 3 gallyas akciómezőre (ezt 
is blokkolni fogja). 
 
Játszd végig a játékot (az első négy évszakot) 
az alábbi új szabályok szerint: 
 
Minden alkalommal, amikor kijátszol egy 
kártyát, Rugwort is kijátszik egy lapot. 
Rugwort kártyakijátszásának szimulálásához 
dobj egyet a nyolcoldalú kockával: a kidobott 
szám fogja megmutatni, hogy Rugwort a 
réten lévő 8 kártya közül hányadikat fogja a 
saját városába „ingyen” kijátszani (a bal felső 
kártya az 1., a jobb alsó a 8.). 
 
Érdemes Rugwort városában a kártyákat 
színenként csoportosítva elhelyezned, így 
nyomon követheted, melyik színből hány 
kártyát épített már be. A kártya képessége és 
pont- értéke nem számít. Ezután töltsd fel a 
rétet új kártyákkal. 

Miután végrehajtottad a „felkészülés a 
következő évszakra” akciódat, Rugwort is 
felkészül a következő évszakra, mely a 
következő lépésekből áll: 
 

1.) Ellenőrizd, hogy van-e bármelyik alap 
esemény megoldásához elegendő színes 
kártyája a városában. Ha igen, helyezd el 
ezt az eseményjelzőt a városa mellett. 
 
2.) Vedd el az egyik új munkását, és tedd rá 
a rétre felcsapott 1. kártyára (nyáron a  
2.-ra, ősszel a 3.-ra és a 4.-re), így a játék 
végére egy-egy munkása lesz az első 4 
réten lévő kártyán. Te nem játszhatod ki 
ezeket a kártyákat, de - ha a megfelelő 
számot dobod ki - Rugwort igen. (A kártya 
kijátszása után a munkása ott marad a 
kártyahelyen, illetve az újonnan felcsapott 
kártyára kerül át). 
 
3.) Az erdőkártyán lévő munkását az 
óramutató járásával ellenkező irányba  
haladva léptesd a következő erdőkártyára. 
 

A „felkészülés a tavaszra” akciója során a  
3 gally akciómezőn lévő munkása átkerül a  
2 gyanta akciómezőre, a „felkészülés a 
nyárra” akció során az 1 kavics mezőre, a 
„felkészülés az őszre” akció során pedig az 1 
kártya + 1 bogyó mezőre. 
 
A „felkészülés az őszre” akció során vedd le a 
munkását a 3. erdőkártyáról, és tedd rá a 3 
pontot érő utazás mezőre. 

 

Pontozás 
 

Rugwort 2-2 pontot kap a városában lévő 
minden nem lila kártyája után, és 3-3 pontot 
minden lila kártyája után. Ezen felül 3-3 
pontot kap minden alap eseményjelző után, 
amit sikerült megszereznie, illetve 3-3 pontot 
minden olyan speciális eseménykártya után, 
amiket te nem tudtál megszerezni (azaz ott 
maradt az Örökfán). 3 pontot ér az utazás 
mezőn álló munkása, és számolj bele minden 
pontjelzőt is, amit játék közben kapott. 
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Második év: Rugwort, a Piszok 
 

Ugyanazok a szabályváltozások érvényesek, 
mint az 1. évben, az alábbiakkal kiegészülve: 
 
A „felkészülés az őszre” akció során a 3-as 
helyett a 4-es utazás mezőre kell Rugwort 
munkását tenni. 
 
Rugwort 3 helyett 6-6 pontot kap minden 
olyan speciális eseménykártya után, amiket 
te nem tudtál megszerezni (azaz ott maradt 
az Örökfán). 
 
 

Harmadik év: Rugwort, a Csirkefogó 
 

Ugyanazok a szabályváltozások érvényesek, 
mint a 2. évben, az alábbiakkal kiegészülve: 
 
A „felkészülés az őszre” akció során a 4-es 
helyett az 5-ös utazás mezőre kell Rugwort 
munkását tenni. 
 
Rogwort a „felkészülés az őszre” akciója 
során elrabolja az egyik munkásodat! Ne tedd 
az ő egyik munkását az 1 kártya + 1 bogyó 
akciómezőre, hanem tedd vissza a játék 
dobozába a te egyik munkásoddal együtt. 
Ettől kezdve csak 5 munkásod lesz az év 
utolsó évszakjára. 
 
Ha sikerül mindhárom évben győzelmet 
aratnod felette, Örökvölgy bárdjai a 
hőstettedről fognak dalokat zengeni! A törté-
nészek papírra vetik nemes győzelmedet, 
hogy megőrizzék azt az utókor számára. 
Rugwort, az ősöreg patkány pedig végleg 
elhagyja Örökvölgyet, így ott béke honolhat... 
legalább is egy ideig... 
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Index 
 

Állatkakártyák 
 

Architect (építész): A játék végén 1-1 pontot 
kapsz minden megmaradt kavicsod és 
gyantád után (maximum 6 pontot). 
 

Bard (bárd): Dobj el maximum 5 kártyát a 
kezedből, hogy 1-1 pontjelzőt kapj minden 
eldobott kártyád után. 
 

Barge Toad (csónakos varangy): Amikor 
játékba jön, illetve amikor használod, 2-2 
gallyat kapsz a városodban lévő minden 
farmod után. 
 

Chip Sweep (söprögetés): Amikor játékba 
jön, illetve amikor használod, aktiválhatod 
bármelyik zöld termelőkártyádat a városod-
ban. Tudjuk mire gondolsz, de azt nem 
ajánljuk. Mire szegény elkapta a farkát, már 
egy lyukat égetett az asztalba. Ne kérdezz rá 
nála erre. 
 

Doctor (doktor): Amikor játékba jön, illetve 
amikor használod, elkölthetsz maximum 3 
bogyót, hogy minden bogyóért kapj 1-1 
pontjelzőt. 
 

Fool (bolond): Ezt a kártyát az egyik 
ellenfeled városának egyik üres kártyahelyé-
re játszhatod ki. Bűzlik, ugye? Szóló mód: 
Rugwort képes kijátszani ezt a lapot a 
városodba. Ha te játszod ki ezt a kártyát, 
dobd el, majd távolíts el egy tetszőleges 
kártyát Rugwort városából. 
 

Historian (történész): Húzz 1 kártyát, amikor 
kijátszol egy állatkát, vagy épületet. Azaz 
minden alkalommal, amikor kártyát játszol 
ki, húzz egy lapot a történész miatt. 
 

Husband (férj): Ugyanarra a kártyahelyre 
teheted a városodban, mint egy „Wife” 
(feleség) kártyát, azaz ketten együtt csupán 1 
kártyahelyet foglalnak el. Ha az egy helyre 
tett férjen és feleségen túl van egy „Farm” is a 
városodban, akkor kapsz 1-1 tetszőleges 
nyersanyagot minden alkalommal, amikor 
termelsz valamit. A férj csak a feleséggel 
kerülhet közös kártyahelyre. 

 
Innkeeper (fogadós): Amikor kijátszanál egy 
állatkát, eldobhatod ezt a lapot a városodból, 
hogy csökkentsd az állatka költségét 3 
bogyóval. Nem kapod meg ezt a 3 bogyót. Ez 
a kártya nem kombinálható más kártyák 
hasonló képességével, beleértve az „Inn” 
(fogadó) lapot, az erdőkártyákat, és bármi-
lyen más kártyát, amik segítségével kártyát 
játszhatnál ki (pl. „Dungeon”). 
 

Judge (bíró): Amikor állatkát, vagy épületet 
játszol ki, 1 szükséges erőforrást helyettesít-
hetsz 1 másikkal. Például: ha egy kártya ára 2 
bogyó lenne, fizethetsz helyette 1 bogyót és  
1 gallyat. 
 

King (király): A játék végén 1-1 pontot ad 
minden általad megszerzett alap-, és 2-2 
pontot minden speciális eseményed után. 
 

Miner Mole (bányász vakond): Amikor 
játékba jön, illetve amikor használod, 
lemásolhatod bármelyik ellenfeled városában 
lévő bármelyik zöld termelő kártyát. Azaz, 
tulajdonképpen a bányász vakond a lemásolt 
kártyává válik egy rövid időre, tehát ha egy 
„General Store” lapot másolsz le, 2-2 bogyót 
kapsz a városodban lévő minden „Farm” 
után. Szóló mód: Rugwort városában lévő 
bármelyik zöld kártyát lemásolhatod. 
 

Monk (szerzetes): Amikor játékba jön, illetve 
amikor használod, adhatsz maximum 2 
bogyót az egyik ellenfelednek, hogy 2-2 pont-
jelzőt kapj minden átadott bogyó után. Illetve 
feloldja a „Monostery” (kolostor) 2. mezőjét. 
 

Peddler (házaló): Amikor játékba jön, illetve 
amikor használod, eldobhatod maximum 2 
tetszőleges erőforrásodat a közös készletbe, 
hogy elvehess ugyanennyi tetszőleges erő-
forrást a közös készletből. 
 

Postal Pigeon (postagalamb): Amikor játék-
ba jön, csapj fel 2 kártyát a pakli tetejéről. 
Azonnal kijátszhatsz ezek közül egy maxi-
mum 3 pontosat ingyen. Dobd el a másikat. 
Szóló mód: ha kijátszod ezt a kártyát, és 
használod a képességét, akkor az 2 kijátszott 
lapnak számít, tehát Rugwort is 2 kártyát fog 
kijátszani a saját városába. 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 

Queen (királynő): Ha ide teszed egy munká-
sodat, kijátszhatsz egy maximum 3 pontos 
kártyát ingyen a kezedből, vagy a rétről. Ez a 
kártya alappontjára utal, és nem az általa 
biztosított bónuszpontokra. 
 

Ranger (vadász): Amikor játékba jön, 
mozgasd át az egyik munkásodat egy új 
akciómezőre, a normál szabályok betartása 
mellett. Illetve feloldja a „Dungeon” (kaza-
mata) 2. mezőjét. 
 

Shepherd (pásztor): Amikor játékba jön, 
kapsz 3 bogyót. Illetve kapsz 1-1 pontjelzőt a 
„Chapel” (kápolna) kártyádon lévő minden 
egyes pontjelző után. 
 

Shopkeeper (boltos): 1-1 bogyót kapsz, 
amikor egy állatkát játszol ki a városodba. 
Maga a boltos után még nem kapsz bogyót. 
 

Teacher (tanító): Amikor játékba jön, illetve 
amikor használod, húzz 2 kártyát. Egyet tarts 
meg közülük, a másikat pedig add oda az 
egyik játékostársadnak. 
 

Undertaker (sírásó): Amikor játékba jön, 
dobj el 3 kártyát a rétről, csapj fel helyettük 
újakat, majd húzz fel egy kártyát a rétről. 
Illetve feloldja a „Cemetery” (temető) 2. 
mezőjét. 
 

Wanderer (vándor): Amikor játékba jön, húzz 
3 kártyát. A vándor nem foglal el kártyahelyet 
a városodban. 
 

Wife (feleség): Ugyanarra a kártyahelyre 
teheted a városodban, mint egy „Husband” 
(férj) kártyát, azaz ketten együtt csupán 1 
kártyahelyet foglalnak el. Ha az egy helyre 
tett férjen és feleségen túl van egy „Farm” is a 
városodban, akkor kapsz 1-1 tetszőleges 
nyersanyagot minden alkalommal, amikor 
termelsz valamit. A feleség csak a férjjel 
kerülhet közös kártyahelyre. 
 

Woodcarver (fafaragó): Amikor játékba jön, 
illetve amikor használod, elkölthetsz maxi-
mum 3 gallyat, hogy minden gallyért kapj 1-1 
pontjelzőt. 
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Épületkártyák 
 

Castle (kastély): A játék végén 1-1 pontot 
kapsz a városodban lévő minden általános 
(Common) épületed után. 
 

Cemetery (temető): Amikor elhelyezed itt 
egy munkásodat, csapj fel 4 kártyát a húzó-, 
vagy a dobópakliból, és játssz ki közülük 
egyet ingyen. Dobd el a többit. A munkásod-
nak a játék végéig már itt kell maradnia. A 
temetőn maximum 2 munkás lehet, de a 2. 
mezőjét fel kell oldani egy sírásóval. 
 

Chapel (kápolna): Amikor elhelyezed itt egy 
munkásodat, tegyél egy 1 pontos jelzőt a 
kápolnára. Húzz 2-2 kártyát a kápolnán lévő 
minden pontjelző után. 
 

Clock Tower (óratorony): Amikor játékba 
jön, tegyél rá három 1 pontos pontjelzőt. 
Mielőtt visszavennéd a munkásaidat a „felké-
szülés egy évszakra” akciód során, eltávolít-
hatsz egy 1 pontos jelzőt az óratoronyról, 
hogy aktiváld az egyik általános-, vagy erdő-
kártyán lévő munkásod akciómezőjét. A játék 
végén az óratornyon maradt pontjelzők 
beleszámítanak a végső pontszámodba. 
 

Courthouse (bíróság): Minden alkalommal, 
amikor a városodba egy épületkártyát játszol 
ki, kapsz 1 gallyat, vagy 1 gyantát, vagy 1 
kavicsot. A bíróság játékba jövetelekor még 
nem kapsz erőforrást. 
 

Grane (daru): Amikor kijátszanál egy 
épületet, eldobhatod ezt a lapot a városodból, 
hogy csökkentsd az épület költségét 3 tetsző-
leges erőforrással. Nem kapod meg ezt a 3 
erőforrást. Ez a kártya nem kombinálható 
más kártyák hasonló képességével, beleértve 
az „Inn” (fogadó) lapot, az erdőkártyákat, és 
bármilyen más kártyát, amik segítségével 
kártyát játszhatnál ki (pl. „Dungeon”). 
 

Dungeon (kazamata): Amikor kijátszanál egy 
állatkát, vagy egy épületet, áttehetsz a 
kazamata kártyája alá egy állatkakártyát a 
városodból, hogy csökkentsd a kijátszott 
kártya költségét 3 tetszőleges erőforrással. 
 
 

 
 

Nem kapod meg ezt a 3 erőforrást. Ettől 
kezdve az állatka már nem része a váro-
sodnak. Ez a kártya nem kombinálható más 
kártyák hasonló képességével, beleértve az 
„Inn” (fogadó) lapot, az erdőkártyákat, és 
bármilyen más kártyát, amik segítségével 
kártyát játszhatnál ki (pl. „Grane”). A kaza-
mata alatt maximum 2 állatka lehet, de a 2. 
lehetőséget fel kell oldani egy vadásszal. 
 

Ever Tree (Örökfa): A játék végén 1-1 pontot 
ad a városodban lévő minden lila kártyád 
után (beleértve az Örökfát is). Az Örökfa egy 
tetszőleges állatkát biztosít ingyen. 
 

Fair Grounds (vásártér): Amikor játékba jön, 
illetve amikor használod, húzz 2 kártyát. 
 

Farm: Amikor játékba jön, illetve amikor 
használod, kapsz 1 bogyót. 
 

General Store (vegyesbolt): Amikor játékba 
jön, illetve amikor használod, kapsz 1 bogyót. 
Ha van legalább egy farmod, 2 bogyót kapsz 1 
helyett (nem farmonként 2-2 bogyót). 
 

Inn (fogadó): Amikor elhelyezed itt egy 
munkásodat, kijátszhatsz egy maximum 3 
erőforrásba kerülő tetszőleges állatka-, vagy 
épületkártyát a rétről. 1 pontot kapsz, ha egy 
játékostársad meglátogatja a fogadót. Szóló 
mód: ha a Rugwort városában lévő fogadót 
látogatod meg, kap 1 pontjelzőt. 
 

Lookout (őrhely): Amikor elhelyezed itt egy 
munkásodat, lemásolhatod egy tetszőleges 
általános-, vagy erdőkártya akciómezőjét, 
még akkor is, ha az már foglalt. 
 

Mine (bánya): Amikor játékba jön, illetve 
amikor használod, kapsz 1 kavicsot.  
 

Monostery (kolostor): Amikor elhelyezed itt 
egy munkásodat, adj az egyik játékostár-
sadnak 2 tetszőleges erőforrást, majd kapsz 4 
pontot. A munkásodnak a játék végéig már itt 
kell maradnia. A kolostoron maximum 2 
munkás lehet, de a 2. mezőjét fel kell oldani 
egy szerzetessel. 
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Palace (palota): A játék végén 1-1 pontot ad a 
városodban lévő minden egyedi (Unique) 
épületkártyád után (beleértve a palotát is). 
 

Post Office (postahivatal): Amikor elhelye-
zed itt egy munkásodat, adj az egyik játékos-
társadnak 2 kártyát a kezedből, majd dobj el 
tetszőleges kártyát a kezedből. Ezután húzz 
annyi új kártyát a pakliból, amekkora a kéz-
limit (8). 1 pontot kapsz, ha egy játékostársad 
meglátogatja a postahivatalt. Szóló mód: ha 
a Rugwort városában lévő postahivatalt lá-
togatod meg, kap 1 pontjelzőt.
 

Resin Refinery (gyantafinomító): Amikor 
játékba jön, illetve amikor használod, kapsz 1 
gyantát.   
 

Ruins (romok): Amikor játékba jön, dobj el a 
városodból egy épületkártyát, és tedd ezt a 
kártyát az eldobott helyére. Ezután megka-
pod a közös készletből az eldobott kártya 
építési költségét, és még húzhatsz 2 lapot is. 
 

School (iskola): A játék végén 1-1 pontot ad a 
városodban lévő minden általános 
(Common) állatkád után. 
 

Storehouse (raktár): Amikor játékba jön, 
illetve amikor használod, vegyél el a közös 
készletből 3 gallyat, vagy 2 kavicsot, vagy 1 
gyantát, vagy 2 bogyót, és tedd a kártyára. 
Amikor használod, vedd el a kártyán lévő 
összes erőforrást. 
 

Theater (színház): A játék végén 1-1 pontot 
ad a városodban lévő minden egyedi 
(Unique) állatkád után. 
 

Twig Barge (gallyszállító): Amikor játékba 
jön, illetve amikor használod, kapsz 2 gallyat. 
 

University (egyetem): Amikor elhelyezed itt 
egy munkásodat, dobj el a városodból egy 
állatka-, vagy épületkártyát, és vedd vissza a 
közös készletből annak építési költségét. 
Ezen felül kapsz 1 tetszőleges erőfor-
rást valamint 1 pontjelzőt is. Ha eldobtál 
kártyát az akció során, a munkásodnak a já-
ték végéig már itt kell maradnia. 
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Az Állókövek legendája 
ahogy azt a legendás mesemondó, Poe elmesélte 
 
Réges-régen, a messzi-messzi Gildin földjén, egy 
fiatal egérke a távoli hegyeket csodálta, miköz-
ben azon töprengett, mi lehet azokon túl. Az élete 
akkoriban eléggé nehéz és zavaros volt, mint 
nagyon sok más állatkának is, azokban a sötét 
időkben. Alig jutott egy csepp méz, vagy pár 
szem áfonya, mert szinte minden készletet 
feléltek már a Kígyó Háború során, amikor is a 
bátor állatkák összegyűltek, hogy megvédjék 
hazájukat az észak vad kígyóitól. 
 
A szegénység és pusztulás sötétjéből csak 
egérkénk reményt hozó álmai ragyogtak ki. 
Örökfarkincájú Corrin volt a neve. Az édesapja 
bátor harcos volt, aki a háborúban vesztette 
életét. A halálhírtől sújtva, Corrin édesanyja is 
hamarosan követte férjét a sírba, így egérkénk 
árván maradt Viharfűz kikötővárosában. 
 
Számtalan kaland, és hajszálhíjás menekülés 
kísérte ifjúságának félelmetes éveit, de gyors 
észjárása és vasakarata – valamint nem kis 
mértékben az előrelátó képessége – átsegítették 
őt minden akadályon. Gondolatai közt pedig 
folyton-folyvást visszatértek a hegyeken túli 
jobb földekről szőtt álmai. Tudta jól, hogy egy 
ekkora utazás során könnyen eljöhet érte a halál, 
de azt is bizton érezte, hogy Viharfűzben nincsen 
már jövője. 
 
Elérkezett hát az idő. 
 
Meggyőzte pár barátját, így hármasban vágtak 
neki a nagy útnak. Együtt indultak vándorútra 
Zöldhajtás reggelén, egy olyan földet keresve, 
amelyről még egyikük sem hallott. 
 
Sok rege szól hosszú vándorlásukról, a Puszta-
dűne sivatagon és a Spirálmeredély-hegyeken 
keresztül. Ez egy igazi, nagybetűs Kaland volt, 
mely kilenc hónapon át tartott, és mely sajnos 
Corrin legkedvesebb barátjának életét követelte. 
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Ám mikor már a remény teljesen elveszni 
látszott, Reményőrző havának 19. napján a 
kalandorok felértek az utolsó csúcsra, 
ahonnan megpillantották a csodát, mit addig 
kerestek. 
 
Aranyló napsugarak törték keresztül a sötét 
felhőket, melyek oly régóta takarták már el a 
kék eget, és dicsőséges fénybe fürösztötték a 
smaragdszín völgyet. Érintetlen volt: sem a 
háború, sem a kapzsiság nem hagyott 
nyomot rajta még. 
 
Miután pár hét alatt felderítették az egész 
völgyet, Corrin és hű társa letelepedtek a 
legnagyobb fa gyökerei között, melyet 
manapság reményünk emlékműveként, mint 
Örökfát ismerünk. A völgyet Örökvölgynek 
keresztelték el, és megáldották. 
 
Némi pihenés, és a szállásuk kialakítása után 
Corrin egy emlékművet emelt, hogy soha ne 
felejtődjön el e szent helyre tett utazásának 
legendája. 
 
Kilenc hófehér követ állított fel körbe, melyek 
mindegyike egy-egy hónapnyi utazást jelen-
tettek. A kövekbe faragta ezután emlékeit, 
reményeit és álmait, és végül egy üzenetet 
mindnyájunk számára, akik élvezhetjük 
napjainkban szeretett birodalmunk békéjét és 
vigaszát. 
 
Ezek Örökfarkincájú Corrin szavai, melyeket 
kőbe vésett, és most nekünk szólnak, hogy 
soha ne feledjük el őket: 
 
Soha nem lehet elég fekete a bánat, ha remélsz. 
Még ha éjfélt üt is az óra, új hajnal közel’g. 
Üdvözöld a felkelő napot, énekelj neki, 
Harangként zengjen, örökkön és igazan. 
 
Most pedig menj, járd be a világot, és élj úgy, 
hogy életed egy olyan állókő legyen, amely 
sok-sok évszakon át buzdíthat és ösztönöz-
het másokat. 
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