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A Guildhall: Job Faire azon ritka kiegészítők közé tartozik, amelyek önálló játékként, az alapjáték 
nélkül is megállják a helyüket. Ha összehasonlítjuk a Guildhall alapjátékkal, azonos összegért 
majdnem azonos játékot kapunk: a kiegészítő is tartalmazza a győzelmi pontokat ábrázoló kártyákat 
és jelölőket, és ezen kívül ugyanannyi szakemberkártya van a dobozban, csak ezeken más mesterségek 
képviselői láthatók.

Ha a dobozokat hasonlítjuk össze, két különbséget veszünk észre: a kiegészítő doboza egy kicsivel 
nagyobb, és olyan betét van benne, ami nem csak a Job Faire, hanem az alapjáték lapjainak tárolására is 
alkalmas (bár úgy tudom, hogy az alapjáték későbbi kiadásai is fel vannak szerelve ezzel a képességgel). 
Sőt, úgy tűnik, hogy még további két lehetséges kiegészítő kellékeit is képesek leszünk tárolni a 
dobozban. 
A kiegészítő a játék mechanikáján semmit sem változtat. Ezt mutatja az is, hogy a szabálykönyv 
tartalma szinte teljesen megegyezik az alapjátékéval, csak az új szakemberlapok leírásában tér el. Így 
az alapjátékot ismerőknek elég 5 perc megismerni az új lapok által nyújtott akciókat, és kezdődhet is a 
játék.

A Job Faire-ben is 6 különböző szakember fordul elő:

A tudóssal lapokat húzunk a 
dobópakliból – minél több tudósunk 
van, annál többet –, és azokat 
rögtön lerakhatjuk a céhházunkba. 
Hasonlóan a rablóhoz, ha olyan 
kártyát húzunk, amit a szabályok nem 
engednek lerakni a céhünkbe, mert 
már van olyan lapunk, akkor azt el kell 
dobnunk.

A házalóval a kezünk 
és egy ellenfél játékos 
céhe között cserélünk 
lapokat. Ezen felül 
kapunk még egy akciót 
is.

Az adószedővel annyi győzelmi 
pontot kapunk, amennyi 
adószedő már a céhházunkban 
van. Ezért viszont fizetnünk 
kell: egy lapot a céhünkből át 
kell raknunk egy másik játékos 
céhébe.

A vadásszal lapokat 
kereshetünk ki a dobópakliból 
és rakhatunk le a céhünkbe. 
Cserébe bizonyos számú lapot 
a céhházunkból el kell dobni a 
dobópakliba.

A rablóval lapot húzhatunk 
egyik ellenfelünk kezéből, és 
azt letehetjük a céhházunkba. 
Eleinte csak véletlenszerűen 
választunk, viszont több 
rabló jelenléte esetén már 
megtekinthetjük a választékot, 
és később már két lapot is 
húzhatunk. Ha olyan lapot 
húzunk, amelyiket nem tudunk 
elhelyezni a céhházunkban, 
akkor azt el kell dobnunk.

A kőművessel bizonyos számú 
lapot húzunk a dobópakliból, 
és ettől valamivel kevesebbet 
vissza is teszünk oda. Viszont 
nem csak az éppen húzott, 
hanem a már korábban a 
kezünkben lévő kártyák 
közül is kiválaszthatjuk a 
húzópaklira visszahelyezett 
lapokat.
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Ha valaki ismeri az alapjáték mesterségeit, könnyen 
feltűnhetnek neki a párhuzamok: pl. a földművessel és az 
adószedővel is győzelmi pont szerezhető, a történésszel 
és a vadásszal is a dobópakliból szerezhetünk vissza 
lapokat. Viszont a hasonló képességek is meg vannak 
egy kicsit variálva, és emiatt új taktikát kell kialakítani a 
használatukra.
Talán a legnagyobb különbség, hogy a kiegészítőben 
nincs az orgyilkosnak megfeleltethető karakter. Ugyan 
a házalóval az egyik ellenfelünk már lent lévő lapjait 
vehetjük el, de cserébe adnunk is kell valamit, emiatt 
inkább a kereskedőhöz hasonlít., és így nem érint minket 
olyan súlyosan a lapok elvesztése.

A kiegészítő önállóan is játszható, de természetesen az alapjátékkal is vegyíthető. A tervezők javaslata 
szerint minden esetben 6 mesterség kártyáival játsszunk, és ezek számának növelésével ne növeljük 
a játékosok maximális számát az eredeti 4 fölé. Bár több játékos esetén a győzelemhez szükséges 
pontok számát könnyen lehetne módosítani, de annyira elhúzódhat a játék, hogy az már a játékélmény 
rovására menne.

Hogy milyen módon választjuk ki az összes 12 
mesterség közül az aktuális játékban részt vevőket, 
teljesen ránk van bízva. Lehet figyelni, hogy a hasonló 
mesterségpárok közül mindig csak az egyik legyen 
jelen; esetleg kísérletezhetünk olyan leosztással, 
amiből egy funkció (pl. az extra laphúzás) mesterségei 
teljesen kimaradnak; vagy bízhatjuk az egészet a 
véletlenre. Értelemszerűen a mesterségek erősen meg 
fogják határozni a játék jellegét: ha az adószedő és a 
földműves is jelen van, akkor könnyebb összeszedni a 
győzelemhez szükséges győzelmi pontot, és rövidebb 
lesz a játék; ha a kereskedő és a házaló is a pakliba 
kerül, nehezebb lesz hosszú távra tervezni, mert az 
ellenfelek gyakran fogják cserélgetni a lapjainkat.

Egyértelmű, hogy az új mesterségek képességei 
változatosabbá teszik a játékot. Nem tudnék dönteni, 
hogy az alapjáték vagy a kiegészítő lapjaival jobb-e 
játszani. Személy szerint én már az alapjátékkal is 
képes lettem volna számtalan partit lejátszani, mégis 
úgy érzem, hogy az új mesterségek tovább javítottak a 
játékon. Az már az én szegénységi bizonyítványom, hogy 
az alapjáték megjelenése után nehezen tudtam volna 
még egy-két újabb mesterség képességét kitalálni, 
és erre kiadtak még egyszer annyi szakemberkártyát. 
Sőt, olvastam, hogy amikor Hope S. Hwang, a 
tervező megjelent a kiadónál a játék ötletével, már 
96 különböző mesterség képessége ki volt dolgozva. 
Szóval céhalapításra fel, és élvezzétek ki a Guildhall: 
Job Faire nyújtotta élményeket, mert akármikor 
bejelenthetik egy új kiegészítő megjelenését!
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