
Boot

Umístěte 1 kartu z ruky nebo jeden svůj
vyložený předmět (může to být i samotný
Člun) na odkládací hromádku a vezměte

si za to 1 libovolné zboží ze zásoby.

Umístěte 1 kartu z ruky nebo jeden svůj
vyložený předmět (může to být i samotný
Člun) na odkládací hromádku a vezměte

si za to 1 libovolné zboží ze zásoby.

Člun Člun

Brunnen Brunnen Brunnen

Zaplaťte do banku 1 valoun zlata a
doberte si za to 1 kartu z lízacího balíčku.

Studna Studna Studna

Zaplaťte do banku 1 valoun zlata a
doberte si za to 1 kartu z lízacího balíčku.

Zaplaťte do banku 1 valoun zlata a
doberte si za to 1 kartu z lízacího balíčku.

Häuptlingsstuhl Häuptlingsstuhl

Náčelnické křeslo Náčelnické křeslo

Vezměte si od protihráče 1 libovolné
zboží a dejte mu za ně 1 své zboží.

Vezměte si od protihráče 1 libovolné
zboží a dejte mu za ně 1 své zboží.

Leopardenstatue Leopardenstatue

Socha leoparda Socha leoparda

Zaplaťte do banku 2 valouny zlata a
vezměte si za to 1 libovolné zboží ze

zásoby.

Zaplaťte do banku 2 valouny zlata a
vezměte si za to 1 libovolné zboží ze

zásoby.

Maske der Wandlung

Maske der Wandlung

Maska proměny

Před dobíráním karet vyměňte 1 kartu z
ruky za vrchní kartu z odkládací

hromádky.

Před dobíráním karet vyměňte 1 kartu z
ruky za vrchní kartu z odkládací

hromádky.

Maska proměny

Sudkessel Sudkessel

Kotlík Kotlík

Umístěte 1 nebo 2 karty z ruky na
odkládací hromádku a doberte si za to

stejný počet karet
z lízacího balíčku.

Umístěte 1 nebo 2 karty z ruky na
odkládací hromádku a doberte si za to

stejný počet karet
z lízacího balíčku.

Trommeln Trommeln

Bubny Bubny

Vraťte 1 své zboží zpět do zásoby a
doberte si za to 1 kartu z lízacího balíčku.

Vraťte 1 své zboží zpět do zásoby a
doberte si za to 1 kartu z lízacího balíčku.

Vorräte Vorräte

Zásoby Zásoby

Otáčejte po jedné karty z lízacího balíčku
a umisťujte je na odkládací hromádku,

dokud s neobjeví karta zboží. Vezměte si
ji do ruky. Za to zaplaťte ihned 1 valoun

zlata nebo umístěte
1 kartu z ruky na odkládací hromádku.

Otáčejte po jedné karty z lízacího balíčku
a umisťujte je na odkládací hromádku,

dokud s neobjeví karta zboží. Vezměte si
ji do ruky. Za to zaplaťte ihned 1 valoun

zlata nebo umístěte
1 kartu z ruky na odkládací hromádku.

Trommeln

Bubny

Vraťte 1 své zboží zpět do zásoby a
doberte si za to 1 kartu z lízacího balíčku.

WaageWaage

Váhy Váhy

Doberte si 2 karty z lízacího balíčku,
jednu z nich si nechte a druhou dejte

protihráči.

Doberte si 2 karty z lízacího balíčku,
jednu z nich si nechte a druhou dejte

protihráči.

Waffen Waffen

Zbraně Zbraně
Umístěte 1 kartu z ruky nebo jeden svůj

vyložený předmět (mohou to být i
samotné Zbraně na odkládací hromádku

a vezměte si za to 2 valouny zlata z
banku.

Umístěte 1 kartu z ruky nebo jeden svůj
vyložený předmět (mohou to být i

samotné Zbraně na odkládací hromádku
a vezměte si za to 2 valouny zlata z

banku.

Krokodil

Krokodil

Krokodil

Krokodil

Krokodýl Krokodýl

Krokodýl Krokodýl

Umístěte 1 vyložený předmět svého
protihráče na odkládací hromádku.

Tento předmět smí předtím jednou využít
(až na Mask proměny). Toto použití

předmětu nevyžaduje žádnou akci navíc.

Umístěte 1 vyložený předmět svého
protihráče na odkládací hromádku.

Tento předmět smí předtím jednou využít
(až na Mask proměny). Toto použití

předmětu nevyžaduje žádnou akci navíc.

Umístěte 1 vyložený předmět svého
protihráče na odkládací hromádku.

Tento předmět smí předtím jednou využít
(až na Mask proměny). Toto použití

předmětu nevyžaduje žádnou akci navíc.

Umístěte 1 vyložený předmět svého
protihráče na odkládací hromádku.

Tento předmět smí předtím jednou využít
(až na Mask proměny). Toto použití

předmětu nevyžaduje žádnou akci navíc.

Umístěte 1 vyložený předmět svého
protihráče na odkládací hromádku.

Tento předmět smí předtím jednou využít
(až na Mask proměny). Toto použití

předmětu nevyžaduje žádnou akci navíc.

Krokodýl

KrokodilElefant

Slon
Vy a váš protihráč položíte všechno své
zboží doprostřed stolu. Počínaje vámi si

každý z vás střídavě vezme jeden kus
zboží, dokud nebudou všechny

rozděleny.

Papagei

Papagei

Papoušek

Papoušek

Vezměte protihráči 1 kus zboží a
umístěte ho na některý svůj stánek.

Vezměte protihráči 1 kus zboží a
umístěte ho na některý svůj stánek.
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Schlange

Had

Vy a váš protihráč si smíte ponechat po 1
vyloženém předmětu. Zbývající vyložené

předměty přijdou na odkládací
hromádku.

Pavian

Pavián
Vy a váš protihráč položíte všechny své
karty z ruky lícem nahoru doprostřed

stolu. Počínaje vámi si každý z vás
střídavě vezme jednu z těchto karet do

ruky, dokud nebudou všechny
rozděleny.

Wächter Wächter Wächter

Wächter Wächter Wächter

Strážce Strážce Strážce

Strážce Strážce Strážce

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál zvíře. Karta zvířete

nemá na oba hráče žádný účinek. Zahrání
Strážce nestojí žádnou akci, poté se

umisťuje na odkládací hromádku.

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál zvíře. Karta zvířete

nemá na oba hráče žádný účinek. Zahrání
Strážce nestojí žádnou akci, poté se

umisťuje na odkládací hromádku.

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál zvíře. Karta zvířete

nemá na oba hráče žádný účinek. Zahrání
Strážce nestojí žádnou akci, poté se

umisťuje na odkládací hromádku.

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál zvíře. Karta zvířete

nemá na oba hráče žádný účinek. Zahrání
Strážce nestojí žádnou akci, poté se

umisťuje na odkládací hromádku.

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál zvíře. Karta zvířete

nemá na oba hráče žádný účinek. Zahrání
Strážce nestojí žádnou akci, poté se

umisťuje na odkládací hromádku.

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál zvíře. Karta zvířete

nemá na oba hráče žádný účinek. Zahrání
Strážce nestojí žádnou akci, poté se

umisťuje na odkládací hromádku.

Podívejte se na vrchních 6 karet z
lízacího balíčku a vezměte si 1 z nich do

ruky. Zbývající karty vraťte zpět, aniž
byste měnili jejich pořadí.

Podívejte se na vrchních 6 karet z
lízacího balíčku a vezměte si 1 z nich do

ruky. Zbývající karty vraťte zpět, aniž
byste měnili jejich pořadí.

Weiser Mann aus fernen Landen

Weiser Mann aus fernen Landen

Moudrý muž z dalekých krajů

Moudrý muž z dalekých krajů

Pro karty zboží platí: Během tohoto tahu
vás stojí každý nákup o 2 valouny zlata

méně a každý prodej vám vynese 2
valouny zlata navíc.

Pro karty zboží platí: Během tohoto tahu
vás stojí každý nákup o 2 valouny zlata

méně a každý prodej vám vynese 2
valouny zlata navíc.

Trommler

Bubeník

Prohlédněte si karty na odkládací
hromádce a vezměte si do ruky 1

předmět.

Arabischer Kaufmann

Arabischer Kaufmann

Arabský kupec

Arabský kupec

Otočte vrchní 3 karty z lízacího balíčku.
Nabídněte alespoň 1 valoun zlata. Vy a
váš protihráč musíte střídavě zvyšovat
nabídku nebo odmítnout. Kdo nabídne

nejvíc, zaplatí tuto sumu do
banku a vezme si tyto 3 karty do ruky.

Otočte vrchní 3 karty z lízacího balíčku.
Nabídněte alespoň 1 valoun zlata. Vy a
váš protihráč musíte střídavě zvyšovat
nabídku nebo odmítnout. Kdo nabídne

nejvíc, zaplatí tuto sumu do
banku a vezme si tyto 3 karty do ruky.

Fahrender Händler Fahrender Händler

Cestující obchodník Cestující obchodník
Položte na tuto kartu 2 kusy zboží ze
zásoby. Nabídněte alespoň 1 valoun

zlata. Vy a váš protihráč musíte střídavě
zvyšovat nabídku nebo odmítnout. Kdo

nabídne nejvíc, zaplatí tuto sumu do
banku a vezme si tyto 2 kusy zboží.

Položte na tuto kartu 2 kusy zboží ze
zásoby. Nabídněte alespoň 1 valoun

zlata. Vy a váš protihráč musíte střídavě
zvyšovat nabídku nebo odmítnout. Kdo

nabídne nejvíc, zaplatí tuto sumu do
banku a vezme si tyto 2 kusy zboží.

Korbmacherin Korbmacherin

Košíkářka Košíkářka

Zaplaťte do banku 2 valouny zlata a
vezměte si za to až 2 kusy téhož zboží ze

zásoby.

Zaplaťte do banku 2 valouny zlata a
vezměte si za to až 2 kusy téhož zboží ze

zásoby.

Löwe

Lev
Vy a váš protihráč položíte všechny své
vyložené předměty doprostřed stolu.
Počínaje vámi si každý z vás střídavě

vezme jeden z těchto předmětů a vyloží
ho před sebe, dokud nebudou všechny

rozděleny.

Hyäne Hyäne

Hyena Hyena

Prohlédněte si karty, které má váš
protihráč v ruce, a 1 z nich si vezměte do

ruky. Musíte mu za ni dát libovolnou
kartu z ruky. Může to být i ta, kterou jste

mu právě vzali.

Prohlédněte si karty, které má váš
protihráč v ruce, a 1 z nich si vezměte do

ruky. Musíte mu za ni dát libovolnou
kartu z ruky. Může to být i ta, kterou jste

mu právě vzali.

Gepard

Váš protihráč rozhodne: Buď vám dá 2
valouny zlata, nebo si doberete 2 karty z

lízacího balíčku.

Schamane

Schamane

Šaman

Šaman

Vyměňte všechno zboží jednoho druhu,
které máte na svých stáncích, za stejný

počet kusů zboží jiného druhu ze zásoby.

Vyměňte všechno zboží jednoho druhu,
které máte na svých stáncích, za stejný

počet kusů zboží jiného druhu ze zásoby.

Stammesältester

Stammesältester

Kmenový stařešina

Kmenový stařešina

Rozhodněte se: Protihráč musí umístit
všechny své karty z ruky až na 3 na

odkládací hromádku nebo si doberte
tolik karet z lízacího balíčku, abyste jich

měli v ruce 5.

Rozhodněte se: Protihráč musí umístit
všechny své karty z ruky až na 3 na

odkládací hromádku nebo si doberte
tolik karet z lízacího balíčku, abyste jich

měli v ruce 5.

Tänzerin

Tänzerin

Tanečnice

Tanečnice

Zahrajte kartu se 3 kusy zboží a vraťte
zpět do zásoby 3 libovolné kusy zboží.

Vezměte s i tolik zlata z banku, kolik činí
prodejní cena na této kartě zboží. Její

zahrání nevyžaduje žádnou akci navíc.

Zahrajte kartu se 3 kusy zboží a vraťte
zpět do zásoby 3 libovolné kusy zboží.

Vezměte s i tolik zlata z banku, kolik činí
prodejní cena na této kartě zboží. Její

zahrání nevyžaduje žádnou akci navíc.

Träger

Nosič
Vezměte si až 2 kusy téhož zboží ze

zásoby nebo si doberte 2 karty z lízacího
balíčku. Váš protihráč dostane to, pro co

jste se nerozhodli. (Zboží dostane jen
tehdy, pokud má ještě

volná pole na svých stáncích.)

Wahrsagerin Wahrsagerin

Věštkyně Věštkyně



Portugiese Portugiese

Portugalec Portugalec

Vraťte libovolný počet kusů svého zboží
zpět do zásoby a vezměte si za každý kus

2 valouny
zlata z banku.

Vraťte libovolný počet kusů svého zboží
zpět do zásoby a vezměte si za každý kus

2 valouny
zlata z banku.

Regenmacher Regenmacher

Vyvolávač deště

Regenmacher

Vyvolávač deště Vyvolávač deště

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál kartu zboží. Vezměte

si tuto kartu zboží do ruky. Zahrání
Vyvolávače deště nestojí žádnou akci,

poté se umisťuje na odkládací hromádku.

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál kartu zboží. Vezměte

si tuto kartu zboží do ruky. Zahrání
Vyvolávače deště nestojí žádnou akci,

poté se umisťuje na odkládací hromádku.

Zahrajte tuto kartu během protihráčova
tahu poté, co zahrál kartu zboží. Vezměte

si tuto kartu zboží do ruky. Zahrání
Vyvolávače deště nestojí žádnou akci,

poté se umisťuje na odkládací hromádku.


