
Jednou za tah smíte 
prodat až pět disků  
a/nebo kostiček materiá- 
lu. Za každý disk a/nebo 
kostičku vrácenou  
do společné zásoby 
získejte 2 borůvky.

Jednou za tah smíte vy-
měnit jeden kus jednoho 
z vyobrazených druhů 
materiálu za jiný. Zvo-
lený disk nebo kostičku 
vyměňte za disk nebo 
kostičku ze společné 
zásoby.

Pokaždé, když splníte 
objednávku, získejte 
1 borůvku navíc.

Když povyroste zelená 
kostka ve vašem  
květináči, její hodnota 
se zvýší o 3 (místo 2). 

Pokaždé, když si koupíte 
kostku (z veřejného 
skladu dřeva nebo ze 
společné zásoby), máte 
slevu 1 borůvku.

Jednou za tah smíte 
zvýšit nebo snížit hodnotu 
jedné zelené kostky 
ve svém soukromém  
skladu dřeva o 1.

Přehled schopností vybraných pomocníků

Při umístění tohoto 
pomocníka ihned získejte  

 nebo  (dle svého 
výběru) ze společné záso-
by a 1 žeton opětovného 
využití dílku.

Za každý postup na 
stupnici pověsti získejte 
1 borůvku. (Donutí-li 
vás zaplacení pokuty 
klesnout, tyto borůvky 
neztrácíte.)

Pokaždé, když si koupíte 
kostku s hodnotou , 

 nebo , máte 
slevu 1 borůvku.

Pokaždé, když umístíte 
pomocníka do své dílny, 
máte slevu 2 borůvky.

Pokaždé, když prodáte 
kostku, získejte  
o 2 borůvky navíc.

Při nákupu vítězných 
bodů prostřednictvím 
stupnice marketingu 
máte slevu 1 borůvku.

Jednou za tah smíte  
snížit hodnotu jedné 
z kostek ve svém sou-
kromém skladu dřeva  
o 1  (ne však pod  )  
a získat za to 1 borůvku.

Pokaždé, když utratíte 
kostičku odřezků, abyste 
zvýšili hodnotu kostky, 
získejte 1 vítězný bod.

Pokaždé, když provedete 
akci Vylepšení dílny, máte 
slevu 2 borůvky.

Po umístění tohoto  
pomocníka smíte  
ihned provést akci  
Vylepšení dílny.

Při umístění tohoto 
pomocníka ihned 
postupte o 2 pole na 
stupnici příjmu borůvek 
a o 2 pole na stupnici 
příjmu oříšků.

Při postupu na stupnici 
pověsti získejte 3 vítězné 
body, avšak pouze jednou 
za tah.
Povšimněte si, že tato 
schopnost se liší od  
účinku  pomocníka 
na další straně (HII/8).
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Přehled schopností vybraných pomocníků

Pokaždé, když získáte 
lucernu, postupte o 1 pole 
na stupnici pověsti.

Ihned získejte 3 vítězné 
body. Na konci hry smíte 
utratit disky a kostičky 
materiálu a koupit si za 
ně až 16 vítězných bodů. 
Každý takto utracený disk 
nebo kostička vám přinese 
2 vítězné body (místo 
1 bodu za každých 10).

Ihned získejte 4 vítězné 
body. Na konci hry 
smíte vrátit do společné 
zásoby kostky, které 
vám zbyly ve vašem 
soukromém skladu dřeva 
a květináčích, a koupit si 
za ně vítězné body. Každá 
takto vrácená kostka vám 
přinese 2 vítězné body.

Na konci hry získejte 
vítězné body podle 
konečné pozice svého 
ukazatele na stupnici 
marketingu, a to v počtu 
uvedeném ve spodní  
části této karty.

Na konci hry získejte 
vítězné body za své 
pomocníky, a to v počtu 
uvedeném ve spodní části 
této karty. Skončíte-li 
například s 5 pomocníky, 
získáte 13 vítězných bodů.

Na konci hry získejte 
3 vítězné body za každý 
květináč a každý dílek 
lepení ve své dílně.

Na konci hry získejte 
3 vítězné body za každý 
dílek spojů a každý dílek 
řezání ve své dílně.

Na konci hry získejte 
vítězné body podle počtu 
žetonů nářadí na půdě 
své dílny. Skončíte-
-li například s více 
než 7 žetony, získáte 
18 vítězných bodů.

Na konci hry získejte 
12 vítězných bodů. 
(Tato karta sice může 
působit dojmem 12 
vítězných bodů za nic, 
nezapomínejte však na 
úsilí, které jste kvůli této 
zakázce vynaložili.)

Pokaždé, když využijete 
svůj dílek lepení  
ke slepení dvou kusů 
dřeva různých barev, 
získejte 7 vítězných bodů  
(místo obvyklých 4).

Veřejné zakázky

Bonusy z okružní pily

Jednou za tah smíte 
zvýšit nebo snížit hodnotu 
jedné hnědé kostky ve 
svém soukromém skladu 
dřeva o 1 nebo 2.

Po umístění tohoto 
pomocníka si smíte 
ihned vzít a umístit jednu 
z dostupných karet 
objednávek. (Provedete 
akci Výběr objednávek, 
avšak bez možnosti 
získat druhou objednávku.)

Při provedení výroby s tímto 
pomocníkem získejte  
ze společné zásoby a umís-
těte ji do svého soukromého 
skladu dřeva. Protože je zisk 
z výroby s tímto pomocní-
kem opravdu velký, tento 
pomocník nemá žádnou 
další schopnost.

Při umístění tohoto  
pomocníka získejte  
jeden z vyobrazených 
druhů nářadí.

Jednou za tah smíte ze 
zelené kostky odštípnout 
1 tečku a zasadit ji. 
(Provedete akci Zasazení 
stromu a do květináče 
zasadíte zelenou .)

Po umístění tohoto 
pomocníka si smíte 
ihned vzít a umístit 
jednu z dostupných karet 
objednávek. Pokud tak 
neučiníte, získejte místo 
toho 4 vítězné body.
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