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Rychtář
Rychtář ti pomůže znatelně zvýšit vliv
u stavů. Z kartiček stavů odložených před
hrou stranou (se dvěma symboly na šedém
pozadí) si ihned vezmi dvě dle své volby.

Rychtář
Rychtář ti pomůže znatelně zvýšit vliv
u stavů. Z kartiček stavů odložených
před hrou stranou (se dvěma symboly na
šedém pozadí) si ihned vezmi dvě dle své
volby.

Forman
Forman zná bezpečnější zkratky
mezi vzdálenějšími městy, díky čemuž
za přesun mezi městy ve druhé fázi ztrácíš
o zbrojnoše méně (vždy však alespoň
jednoho).

Setník
Se setníkem se zdají být tvoji zbrojnoši
daleko silnější, a proto kdykoliv ve druhé
fázi umisťuješ či přesunuješ svou figurku
do dosud neobsazeného města, můžeš ji
zdarma umístit rovnou na číslo 1 počítadla
zbrojnošů.

Žebrák
Pokud ve třetí fázi stojí tvá figurka
na počítadle zbrojnošů na poli
s číslem 0, žebrák ti dokáže na královském
dvoře získat jeden bod královské přízně.

Podkoní
Podkoní se ti stará o tvé koně, a tak
při určování pořadí pro umisťování
do skladů na začátku páté fáze se počítá,
jako bys vybral o půl symbolu koně více
(včetně kola, kdy jsi tento žeton získal).

Králův šašek
Pokud na začátku páté fáze získáš kartičku
s nejmenším počtem koní, jede tvůj vůz ke
skladům sice nejpomaleji, ale aspoň je dost
času pro veselé kousky. Okamžitě získáš
jeden bod královské přízně.

Kupec
V páté fázi, po určení pořadí, kupec může
vyměnit jedno tvé zboží za jiné zboží
dle tvé volby.

Sedlák
V páté fázi, po určení pořadí, můžeš
sedlákovi věnovat jednoho zbrojnoše.
Sedlák se ti za takto poskytnutou pracovní
sílu odmění jedním zbožím jakékoliv barvy.

Purkrabí
Pokud během umisťování zboží do skladů
získáš bonus v královském skladu,
na tvou stranu nakloněný purkrabí pro tebe
získá jeden bod královské přízně navíc.

Cechmistr
Pokud během umisťování zboží do skladů
získáš bonus ve stavovském skladu, na tvou
stranu nakloněný cechmitr pro tebe získá
navíc i jeden bod královské přízně.

Verbíř
V šesté fázi ti verbíř poskytne jednoho
zbrojnoše.

1-2

11730115-A

Královský lovčí
Na konci hry, ještě před vyhodnocením
ostatních karet a stavů, získáš dva body
královské přízně za každého hráče, který
získal během hry méně královské přízně
než ty.

Královna
Naklonil sis na svou stranu královnu.
Na konci hry získáš pět bodů královské
přízně.

Astrolog
Astrologovi se podařilo přesvědčit krále, že
některým ze tvých příznivců jsou hvězdy
nakloněny. Za každý žeton
se čtyřmi šipkami, který jsi během hry
získal, dostaneš na konci hry dva body
královské přízně.

Hejtman
Na konci hry můžeš hejtmanovi odevzdat
až osm zbrojnošů, a za každého z nich
pro tebe získá jeden bod královské přízně.
Rozhodnout se musíš ještě před bodováním
stavů, a odevzdaní zbrojnoši se pak
nepočítají při rozhodování remíz.

Královský herold
Za každý symbol šlechtice na kartách
stavů, které jsi během hry získal, dostaneš
na konci hry po bodování stavů jeden bod
královské přízně.

Kancléř
Na konci hry za každý stav, u kterého
žádný z ostatních hráčů nemá větší počet
symbolů než ty, získáváš tři body královské
přízně.
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Dvorní dáma
Naklonil sis na svou stranu dvorní dámu.
Na konci hry získáš tři body královské
přízně.

Opat
Opat požehnal některým tvým věrným.
Za každý žeton se třemi šipkami, který jsi
během hry získal (včetně tohoto), získáš
na konci hry dva body královské přízně.

Kapitán
Na konci hry můžeš kapitánovi odevzdat
až tři zbrojnoše, a za každého z nich
pro tebe získá dva body královské přízně.
Rozhodnout se musíš ještě před bodováním
stavů a odevzdaní zbrojnoši se pak
nepočítají při rozhodování remíz.

Biskup
Za každý symbol mnicha na kartách stavů,
které jsi během hry získal, dostaneš
na konci hry po bodování stavů jeden bod
královské přízně.

Purkmistr
Za každý symbol měšťana na kartách stavů,
které jsi během hry získal, dostaneš
na konci hry po bodování stavů jeden bod
královské přízně.

Kronikář
Podařilo se ti získat na svou stranu
kronikáře, který však má některá města
ve větší oblibě než jiná. Získáš tolik bodů
královské přízně, jaké je číslo města,
u kterého stojíš na konci hry (tj. ve kterém
jsi vybíral daně v posledním kole).
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Konšel
Konšel ti pomůže zvýšit vliv u stavů.
Z kartiček stavů odložených před hrou
stranou (se dvěma symboly na šedém
pozadí) si ihned vezmi jednu dle své volby.

Konšel
Konšel ti pomůže zvýšit vliv u stavů.
Z kartiček stavů odložených před hrou
stranou (se dvěma symboly na šedém
pozadí) si ihned vezmi jednu dle své volby.

Hospodský
Během první fáze ti hospodský obstará
jedno červené, či zelené zboží.

Řemeslník
Během první fáze pro tebe řemeslník
vyrobí jedno modré, či žluté zboží.

Vyjednavač
Vyjednavač ti zajistí větší doprovod
do jiného města. Pokud při výběru měst
ve druhé fázi stojíš na počítadle zbrojnošů
na polích 0 až 3, musí ti hráči nabídnout
minimálně o dva zbrojnoše více než
na kolika aktuálně stojíš (tj. stojíš-li na 1,
musí ti nabídnout minimálně 3).

Vrchní výběrčí
Při výběru daní máš k dispozici o jednu
šipku na žetonu daní navíc. Ta může být
natočena kterýmkoliv volným směrem
(tj. získáš věci znázorněné i u jedné z hran
šestiúhelníkového pole na destičce města,
na kterou neukazuje žádná šipka na žetonu
daní). Toto platí již pro tento žeton daní.

Vrchní podkoní
Vrchní podkoní velmi dobře pečuje
o tvé koně, a tak při určování pořadí
pro umisťování do skladů na začátku páté
fáze se počítá, jako bys vybral o jeden
a půl symbolu koně více (včetně kola,
kdy jsi tento žeton získal).

Zloděj
V páté fázi, po určení pořadí, pro tebe může
zloděj ukradnout zboží dle tvého výběru,
stojí tě to však jeden bod královské přízně.

Soukeník
Soukeník se vyzná v látkách a pomůže ti
vybrat jen ty nejkvalitnější, a proto
za umístění každého modrého zboží během
páté fáze získáváš o jeden bod královské
přízně navíc.

Vinař
Vinař ti pomůže s výběrem kvalitnějšího
vína a postará se o jeho lepší uskladnění,
a proto za umístění každého červeného
zboží během páté fáze získáváš o jeden bod
královské přízně navíc.

Komoří
Jsi-li v páté fázi na řadě s výběrem řádku
skladu, můžeš namísto toho předat jedno své
zboží královskému komořímu, který
za to pro tebe získá čtyři body královské
přízně. Poté pokračuje výběrem řádku
skladu další hráč. Komořího lze využít
i v případě, kdy už do skladů nejde umístit
zboží barvy, které chceš komořímu předat,
a to i poté, kdy veškeré ostatní zboží již bylo
umístěno nebo nejde umístit.
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Vrchní verbíř
V šesté fázi pro tebe vrchní verbíř naverbuje
dva zbrojnoše.
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Královský lovčí
Na konci hry, ještě před vyhodnocením
ostatních karet a stavů, získáš dva body
královské přízně za každého hráče, který
získal během hry méně královské přízně
než ty.

Královna
Naklonil sis na svou stranu královnu.
Na konci hry získáš pět bodů královské
přízně.

Astrolog
Astrologovi se podařilo přesvědčit krále, že
některým ze tvých příznivců jsou hvězdy
nakloněny. Za každý žeton
se čtyřmi šipkami, který jsi během hry
získal, dostaneš na konci hry dva body
královské přízně.

Hejtman
Na konci hry můžeš hejtmanovi odevzdat
až osm zbrojnošů, a za každého z nich
pro tebe získá jeden bod královské přízně.
Rozhodnout se musíš ještě před bodováním
stavů, a odevzdaní zbrojnoši se pak
nepočítají při rozhodování remíz.

Královský herold
Za každý symbol šlechtice na kartách
stavů, které jsi během hry získal, dostaneš
na konci hry po bodování stavů jeden bod
královské přízně.

Kancléř
Na konci hry za každý stav, u kterého
žádný z ostatních hráčů nemá větší počet
symbolů než ty, získáváš tři body královské
přízně.
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5–6
Dvorní dáma
Naklonil sis na svou stranu dvorní dámu.
Na konci hry získáš tři body královské
přízně.

Opat
Opat požehnal některým tvým věrným.
Za každý žeton se třemi šipkami, který jsi
během hry získal (včetně tohoto), získáš
na konci hry dva body královské přízně.

Kapitán
Na konci hry můžeš kapitánovi odevzdat
až tři zbrojnoše, a za každého z nich
pro tebe získá dva body královské přízně.
Rozhodnout se musíš ještě před bodováním
stavů a odevzdaní zbrojnoši se pak
nepočítají při rozhodování remíz.

Biskup
Za každý symbol mnicha na kartách stavů,
které jsi během hry získal, dostaneš
na konci hry po bodování stavů jeden bod
královské přízně.

Purkmistr
Za každý symbol měšťana na kartách stavů,
které jsi během hry získal, dostaneš
na konci hry po bodování stavů jeden bod
královské přízně.

Kronikář
Podařilo se ti získat na svou stranu
kronikáře, který však má některá města
ve větší oblibě než jiná. Získáš tolik bodů
královské přízně, jaké je číslo města,
u kterého stojíš na konci hry (tj. ve kterém
jsi vybíral daně v posledním kole).

