
Start gry: sześć nowych kafelków wymieszać z resztą kafelków do gry. Drewniany pionek ludka ustawić na mieście znajdującym 
się na kafelku startowym gry.

Piernikowy ludek zostaje na swoim miejscu dopóki nie zostanie wylosowany kafelek ze znacznikiem ludka, lub miasto w którym 
stoi nie zostanie zamknięte.

Jeżeli zostanie wylosowany kafelek ze znaczkiem piernikowego ludka, gracz układa kafelek według normalnych zasad oraz  
rozstrzyga wynikające z tego punktowanie. Następnie puntowany jest piernikowy ludek, oraz zostaje on przeniesiony przez  
aktywnego gracza na inne dowolne niezamknięte miasto. Punktacja za ludka jest następująca: każdy gracz który posiada  
rycerza lub rycerzy w mieście dostaje punkty zgodnie następującą formuła: ilość rycerzy x ilość kafelków miasta. Na przykład, 
gracz który ma jednego rycerza w niezamkniętym mieście składającym się z 7 kafelków, dostaje 7 punktów, a gracz który w tym 
samym mieście ma 2 rycerzy, dostaje 14 punktów. Rycerze zostają na swoich miejscach i mogą dalej punktować miasto przy jego 
zamknięciu według normalnych zasad. Proporce w mieście nie są liczone podczas punktacji piernikowego ludka.

Jeżeli zostanie zamknięte miasto w którym znajduje się piernikowy ludek, należy najpierw podliczyć punktację za piernikowego  
ludka, a potem za zamknięcie miasta. Punktacja za ludka wygląda tak samo, jak w przypadku punktacji za niezamknięte miasto 
(ilość rycerzy x ilośc kafelków miasta). Po podliczeniu punktacji, aktywny gracz przenosi ludka do dowolnego niezamkniętego  
miasta.

UWAGA! Jeżeli nie ma żadnego niezamkniętego miasta na planszy, na które gracz może przenieść ludka po wylosowaniu kafelka 
lub zamknięciu miasta, piernikowy ludek zostaje na swoim miejscu i puktacja za ludka NIE JEST LICZONA dla żadnego z graczy. 
Jeżeli rezultatem tego ludek zostanie w zamkniętym mieście sam, jedynie wylosowanie kafelka z symbolem ludka może go z tego 
miasta uwolnić.
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