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3-4 játékos                             10 éves kortól                    Játékidő kb. 30 perc 

Tartalom

 8 frakciókártya

 2 kamaráskártya

 54 aranykártya

 20 bíboroskártya

1×

20×

Christoph Bauer

  hátlap

  hátlap

  hátlap

2× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

10× 10× 4×10×

1×  hátlap

3× 1× 1×   hátlap5×5×5×
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 18 politikakártya

 18 akciókártya

 52 drágakő (16 gyémánt, 10 rubint, 11 zafír, 15 borostyán)

 1 kártyatartó

 4 paraván

16× 15×11×10×

4×

  hátlap3×

14×

1×

  hátlap

5× 5× 1× 1× 1×

  1×
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1. Hátoldaluk szerint szét kell válogatni a kártyákat.
2. Külön-külön meg kell keverni az akció- és a politikapaklit.
3. A bíboroskártyák közül ki kell keresni a fekete füstöt és a fehér füstöt, a 

többit meg kell keverni.
4. Ebbe a bíborospakliba nagyjából a felénél bele kell rakni képpel lefelé

a fekete füstöt, majd a legalsó három lap közé be kell keverni a fehér
füstöt (így az az alsó négy bíboroskártya valamelyike lesz).

          Játékötlet

   Előkészületek

       így néz ki az asztal

bíborospakli politikapakliakciópakli    a kamarás

  bank

A Szentatya halott, és a legbefolyásosabb bíborosok - a játékosok - a pápai
tiarára törnek, minden fordulóban drágakövekkel licitálva a felcsapott kártyák-
ra. A cél a lehető legtöbb szavazat összegyűjtése: bíborosoké, az európai poli-
tika irányítóié. És persze minél több pénzt is célszerű összegyűjteni a bizony-
talan bíborosok szavazatainak megvásárlására. A megszerzett akciókártyák a
licitálást segítik, illetve elorozható velük a többiek pénze, a kamarás pedig
bejuttat a pápai kincstárba, ahol a drágaköveket őrzik.

Végül felszáll a fehér füst, és az győz, aki a legtöbb szavazatot gyűjtötte.
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5. A képpel lefelé lerakott paklik egy sort alkossanak az asztalon, az egyik
végükön az egyik kamaráskártyával (l. a képet az előző oldalon).

6. Mindenki kap egy paravánt, 4 gyémántot, 1 rubint, 1 zafírt, 3 boros-  
tyánt és 20 aranyat (1-1 tízest, ötöst és kettest, 3 egyest).

 Fontos: A játékosok pénzüket és drágaköveiket mindig a paravánjuk
mögött tartják. A bankban bármikor fel lehet váltani az aranyat más
címletekre. Egyébként drágakövekből és aranyból elméletileg végtelen 
a készlet.

 
7. A megmaradt drágakövek és aranyak alkotják a bankot (l. a képet az

előző oldalon). Ha van felesleges paraván, az visszakerül a dobozba.
8. A másik kamaráskártyát bele kell állítani a kártyatartóba - ez lesz a

kamarás bábuja. Ezt a legélelmesebbnek gondolt játékos saját paraván-
ja elé állítja - az első fordulóban ő lesz a kamarás.

9. A frakciókártyákat meg kell keverni és minden játékosnak képpel lefe-
lé osztani kettőt. Ha van felesleges, azok visszakerülnek a dobozba.

A játék fordulókból áll, méghozzá legfeljebb 18-ból. Minden forduló 4
fázisból áll. 
Miután a 4. fázis is befejeződött, új forduló kezdődik az 1. fázissal.
A fekete füst felfedésénél a játék egy kis időre félbeszakad: a játékosok
aranyat kapnak a bankból, valamint eldobják egy frakciókártyájukat. A
fehér füst felfedése pedig a játék végét jelzi.

A fázisok:

1. Kártyák felfedése
2. Akciókártya kijátszása (opcionális)
3. Licit
4. Kártyák elvétele

A játék menete
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E fázisban a kamarás felcsapja mindhárom pakli (bíboros-, akció- és
politika-) legfelső lapját.

E fázisban minden játékos kijátszhat legfeljebb egy akciókártyát. Aki így  
tesz, az kiteszi az akciókártyát paravánja elé, képpel lefelé. Miután már
mindenki döntött, a kirakott kártyákat fel kell fedni és a kamarástól kezd-
ve, az óramutató járása szerint haladva végre kell hajtani (l. Akciókár-
tyák). A végrehajtott akciókártyák kikerülnek a játékból.

E fázisban minden játékos drágaköveivel licitál a középre felcsapott kár-
tyák valamelyikére (egy-egy felcsapott akció-, bíboros- és politikakártya,
valamint a kamaráskártya). 4 játékos esetén mindenkinek jut egy kártya;
3 játékos esetén marad egy kártya, amit senki sem választott, azt vissza
kell rakni a dobozba - kivéve ha az a kamaráskártya, az az asztalon ma-
rad. Azt, hogy a játékosok minden sorrendben választanak, licitjük hatá-
rozza meg.

Mindenki 0-3 drágakővel licitál. A játékosok licitjüket öklükbe rejtik,
majd egyszerre fedik fel (vaklicit).

 

Ekkor kell meghatározni a sorrendet. Az első szabály: a mennyiség fon-
tosabb a minőségnél - aki több drágakővel licitál, hamarább választ.

                 3. Licit

                      1. Kártyák felfedése

2. Akciókártya kijátszása (opcionális)
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Példa: Anita 3, Éva 2, Jenő 1 és Márk 0 drágakővel licitált. Anita választ
először, majd Éva, utána Jenő, Márk pedig megkapja a meghagyott 
lapot.

A második szabály: Azonos mennyiségnél a drágakövek értéke dönt -
akinek értékesebb a licitje, az választ előbb. A drágakövek értéksorrend-
je: gyémánt, rubint, zafír, végül a legkevésbé értékes borostyán. 

Ez azt jelenti, hogy:
- a fehér drágakő mindig legyőzi a pirosat, a kéket és a sárgát;
- a piros mindig legyőzi a kéket és a sárgát;
- a kék mindig legyőzi a sárgát;
- a sárgát mindegyik másik drágakő legyőzi.

Ha a licitek legértékesebb drágakövei azonosak, a további drágaköveket
kell összevetni.

Példa: Anita liticje 2 gyémánt és 1 borostyán, Éváé 2 gyémánt és 1 ru- 
bint, Jenőé 1 rubint és Márké 1 zafír. 
Anita és Éva ugyanannyi drágakővel licitált, így a drágakövek értéke 
dönt. 2-2 gyémánttal licitáltak, így a harmadik drágaköveket kell össze-  
vetni: Éva rubintja értékesebb, mint Anita borostyánja, így először Éva
választ, másodikként Anita.    
Jenő és Márk 1-1 drágakővel licitált, és Jenő rubintja értékesebb Márk     .      

 zafírjánál: Jenő választ harmadikként, Márknak pedig megint a        
megmaradt kártyával kell beérnie.          alf

         

Ha mind a mennyiség, mind az érték azonos, a kamarás pozíciója dönt:          über 
egyenlőségnél a kamarás választ először, illetve az, aki játéksorrendben         
(az óramutató járása szerint) közelebb ül a kamaráshoz.           
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Példa:

Jenő 2 borostyánnal licitált, Éva, Anita és Márk pedig 1-1 zafírral. Jenő 
választ először, utána Anita - hiszen ő a kamarás -, utána pedig Éva (mert 
a játéksorrendben előbb van, mint Márk). Márk, szokás szerint, utoljára
maradt.

Minden licitre használt drágakő visszakerül a bankba.

A játékosok a licit megszabta sorrendben elvesznek a kirakott négy
kártya közül egyet. A kártyák fajtái:

           - Bíboroskártyák
Minden bíboros 1 szavazatot jelent a játék végén. Mindegyik bíbo-

ros a négy frakció valamelyikébe tartozik, a frakció címere a bal felső
sarokban látható. Emellett mind 5 aranyat érnek a fekete füst felcsapása-
kor (bal alsó sarokban lévő ikon). A játékosok az elvett bíboroskártyákat
képpel felfelé kirakják paravánjuk elé. A kártyákat célszerű csoportosíta-
ni (l. a képet két oldallal később).

           - Politikakártyák
E kártyák főként további szavazatokat vagy aranyat érnek a játék

végén. Egyes kártyáknak azonnali hatása (is) van, ezt elvételkor nyomban végre

4. Kártyák elvétele

Anita Éva

Jenő   Márk
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kell hajtani. A játékosok az elvett politikakártyákat is képpel felfelé ki-
rakják paravánjuk elé (kivéve a halálesetet).

           - Akciókártyák
A legtöbb akciókártya a licitet segíti, emellett a többi játékos ara-

nyainak ellopására is szolgálnak. Aki elvesz egy akciókártyát, az azt pa-
ravánja mögé rakja, hogy majd egy későbbi forduló 2. fázisában (Akció-
kártya kijátszása) felhasználja. Az akciókártyák között van a négy frakci-
óvezető is - aki ilyen lapot vesz el, az maga elé kirakja azt, mintha csak bí-
boroskártya lenne.

           - Kamaráskártya
Aki a kamaráskártyát választja, az a bankból kap 1 rubintot, 1 za-

fírt, 1 borostyánt és 1 aranyat. A kamaráskártyát nem veszi el, az marad
az asztalon; ellenben megkapja a kamarás bábuját, és így ő lesz a kamarás.

 
  
Fontos: Csak a kamarás útján lehet drágakövekhez jutni; gyémántokhoz
azonban semmilyen módon nem lehet!

Amikor az 1. fázisban a játékosok felcsapják a fekete füstöt, azt félrerak-
ják, és helyette új bíboroskártyát csapnak fel. Ezután, mielőtt elkezdődne
a 2. fázis, minden játékos annyiszor 5 aranyat kap, ahány bíboroskártyá-
jának bal alsó sarkában látható aranyszimbólum.

Ennek az ikonnak                nincs más szerepe a játékban.

  A fekete füst
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Példa: Éva paravánja előtt ezek a kártyák vannak:

Éva 20 aranyat kap, mert ez a szimbólum                  négy lapján látható.

Ezután minden játékosnak el kell dobnia két frakciókártyája közül az
egyiket - ezek anélkül, hogy a többiek megnéznék őket, visszakerülnek a
dobozba. Ezután a játék a 2. fázissal (Akciókártya kijátszása) folytatódik.

Amint az 1. fázisban a játékosok felcsapják a fehér füstöt, megkezdődik
az utolsó forduló, és minden pakliból fel kell csapni az összes lapot. A 
játék e forduló 4. fázisa után ér majd véget.

Előfordulhat, hogy a 4. fázisban a játékosok négynél több kártya közül
választhatnak, ráadásul ekkor is lehet még a kamaráskártyát választani. 
A kártyák, amiket senki sem választ, kikerülnek a játékból. (Ha viszont  
a fehér füst a bíborospakli legalsó lapja, akkor felcsapása után egyedül 
a kamaráskártyára lehet licitálni.)

A fehér füst
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A 4. fázissal a játék véget is ér, és a játékosok összesítik szavazataikat.

Először a játékosok aranyat kapnak a bankból. Mindenki visszaadja drá-
gaköveit a paravánja mögül, és ahány drágakövet visszaad, annyi aranyat
kap (csak a darabszám számít). Ezenkívül a Fülöp-kártyákkal rendelkező
játékosok is kapnak még aranyat a bankból.

Ezután, kezdve a kamarással, a játékosok összesítik szavazataikat. Ennek
célszerű sorrendje a következő:

1. Frakciókártyák
Aki teljesítette a frakciókártyáján lévő feltételeket, az megkapja a 2 (egy
esetben 3) szavazatot. Akinek nem sikerült az összes feltételt teljesítenie, 0
szavazatot kap.

2. Bíborosok és a frakciók vezetői
Minden bíboros, miként minden frakcióvezető is 1 szavazatot ér.

3. XIV. Lajos
A játékosok 1-8 szavazatot kapnak aszerint, hogy hány XIV. Lajos-kártya
van előttük:
1 XIV. Lajos-kártya 1 szavazatot ér;
2 XIV. Lajos-kártya 2 szavazatot ér;
3 XIV. Lajos-kártya 4 szavazatot ér;
4 XIV. Lajos-kártya 6 szavazatot ér;
5 XIV. Lajos-kártya 8 szavazatot ér.

   A szavazatok összesítése
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4. Arany
A játékosok szavazatokat kapnak aszerint, mennyi aranyuk van; az átvál-
tás módját az szabja meg, hány Mazarinkártya van előttük:
0 Mazarinkártya: 15 aranyanként 1 szavazat;
1 Mazarinkártya: 10 aranyanként 1 szavazat;
2 Mazarinkártya: 8 aranyanként 1 szavazat;
3 Mazarinkártya: 7 aranyanként 1 szavazat;
4 Mazarinkártya: 6 aranyanként 1 szavazat;
5 Mazarinkártya: 5 aranyanként 1 szavazat.

5. Régi barátok
Ha egy játékos előtt van két olyan bíboros, akiknek kártyáján felül közé-
pen ugyanaz a szimbólum látható, kap 1 szavazatot. Így például 1 szava-
tot kap a játékos, aki előtt ott van Juan de Lugo és Gian Carlo de’ Medici,
vagy aki előtt ott van Sachetti bíboros,valamint két Mazarinkártya.
 
6. A repülő csapat
Aki előtt ott van, kap 3 szavazatot.

A szavazatok összesítése után az lesz a pápa, és így a játék győztese, aki
a legtöbb szavazatot gyűjtötte. Egyenlőség esetén az győz az érintettek
közül, aki előtt a legidősebb bíboros vagy frakcióvezető van.

Példa a szavazok összesítésére: A fehér füst felfedése után Éva licitje volt
a legkisebb, és nem maradt neki semmi, csak a kamarás. Elveszi hát maga
elé a bábut, valamint a bankból 1-1 rubint, zafírt, borostyánt és aranyat.

  
 

A játék ezzel véget ért, a szavazatok összesítése következik. Ha Évának
még maradt akciókártyája paravánja mögött, az semmit sem ér. A játék
végén ennyi pénze, ilyen drágakövei és kártyái vannak:



12

Először is az 5 drágakövéért kap 5 aranyat a bankból.

                                                  =

Nemkülönben kap 5 aranyat a Fülöpkártyájáért.

                                                  =

1. Frakciókártyája teljesítéséhez 3 francia címert kellett gyűjtenie. Mivel
nála van a francia frakció vezetője (2 címer), valamint Barberini bíboros
(1 címer), a feltétel teljesült, és megkapja a 3 szavazatot.  

2. 6 bíborosa és 1 frakcióvezetője van, ez összesen 7 szavazatot jelent.

3. 2 XIV. Lajos-kártyája van, ez 2 szavazat.

4. A játékot 27 arannyal fejezte be, ehhez még hozzájött az a 10, amit 
drágaköveiért és Fülöpkártyájáért kapott: összesen tehát 37 aranya van.
Mivel 2 Mazarinkártya van előtte, a pénzéért 4 szavazatot vásárol
(37:8 = 4,625, és lefelé kell kerekíteni).
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5. A régi barátok miatt kap még 2 szavazatot. -

6. Nincs nála a repülő csapat.

Összesen tehát 3+7+2+4+2+0=18 szavazatot gyűjtött. 
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Az alábbiakban az egyes kártyák részletezése olvasható.

A játékosok megszerzett bíboroskártyáikat kirakják maguk elé, hogy a
többiek is jól láthassák azokat. A hasonló kártyákat célszerű részben egy-
másra rakni.

A bíboroskártyák kerete vörös, középütt egy bíboros képe
látható, a kép alatt a nevével. Minden bíboros 1 szavazatot
ér a játék végén, ezt a tiara jelzi a kártya jobb alsó sarkában.
A jobb felső sarokban látható a bíboros életkora, a bal felső
sarokban pedig annak a frakciónak a címere, amelyikhez
tartozik. A bal alsó sarokban a pénzeszacskó azt jelzi, hogy
a fekete füst felfedése után az ilyen bíborosért jár 5 arany; 
a fekete füst felfedése után ennek a szimbólumnak már 
nincs semmi szerepe.

Egyes bíborosok feje felett látható valamilyen szimbólum:
vagy az, hogy melyik politikai hatalom lekötelezettjei, vagy
az, hogy régi barátai egy másik bíborosnak. Akinél két 
olyan bíboros van a játék végén, akiknek szimbóluma azo-
nos, plusz 1 szavazatot kap. Van olyan bíboros, akiért akkor jár 
a plusz 1 szavazat, ha a játékos előtt van legalább 2 Maza-  
rin- vagy XIV. Lajos-kártya.

A kártyák részletesen

Bíboroskártyák
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Fabio Chigi feje felett egy galamb látható. 1655-ben őt vá-
lasztották pápává (VII. Sándor). A galamb immunissá teszi
a lefizetésre, a cserére és a halálesetre, valamint IV. Fülöp 

 

 

Bizonyos politikakártyák hatása azonnal végrehajtódik, amint valaki elve-
szi - ilyenkor előbb végre kell hajtani a hatást, és csak azután veszi el kár-
tyáját a következő játékos. Az elvett politikakártyákat is kirakják maguk
elé a játékosok (kivéve a halálesetet, azt végrehajtása után vissza kell rak-
ni a dobozba).

- Jules Mazarin
Összesen 5 ilyen kártya van. A játék végén a játékosok sza-
vazatokat kapnak aszerint, mennyi aranyuk van; az átváltás
módját az szabja meg, hány Mazarinkártya van előttük:
0 Mazarinkártya: 15 aranyanként 1 szavazat;
1 Mazarinkártya: 10 aranyanként 1 szavazat;
2 Mazarinkártya: 8 aranyanként 1 szavazat;
3 Mazarinkártya: 7 aranyanként 1 szavazat;
4 Mazarinkártya: 6 aranyanként 1 szavazat;
5 Mazarinkártya: 5 aranyanként 1 szavazat.

Példa: Évának a játék végén 62 aranya van, és 3 Mazarinkártya van előtte.
Így a pénzéért 8 szavazatot tud vásárolni (62:7=8,86, és lefelé kell kerekí-
teni).
 
Valójában Jules Mazarin is bíboros volt, de a játékban nem számít annak.

Politikakártyák

elűzésére. Ugyanakkor a cserét végrehajtó játékos elcserél-
heti az előtte lévő Fabio Chigit másvalakire.
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- XIV. Lajos
Összesen 5 ilyen kártya van. A francia király támogatása
pluszszavazatokat jelent. A játékosok 1-8 szavazatot kap-
nak aszerint, hogy hány XIV. Lajos-kártya van előttük:

1 XIV. Lajos-kártya 1 szavazatot ér;
2 XIV. Lajos-kártya 2 szavazatot ér;
3 XIV. Lajos-kártya 4 szavazatot ér;
4 XIV. Lajos-kártya 6 szavazatot ér;
5 XIV. Lajos-kártya 8 szavazatot ér.

- IV. Fülöp
Összesen 3 ilyen kártya van. A spanyol király befolyása
oly nagy volt, hogy kizárhatott bíborosokat a konklávéról.
Amint egy játékos elveszi a második IV. Fülöp-kártyáját
(tehát mostantól 2 ilyen kártya van előtte), el kell kerget-
nie egy bíborost a játékból. Nem kergethet olyan játékos-
tól, akit Fülöp támogat - vagyis aki előtt van Fülöpkártya.
Ha csak ilyen játékosnak van bíborosa, nem kerül sor el-
kergetésre.
Továbbá, aki elvesz egy Fülöpkártyát, azonnal kap 5 aranyat a bankból.
Elűzésre csak akkor jogosult egy játékos, amikor második Fülöpkártyáját
megszerzi; ha megszerzi a harmadikat is, nem kerget el senkit.
A játék végén a játékosok aranyakat kapnak az előttük lévő Fülöpkártyák
után:
1 Fülöpkártyáért 5 arany jár;
2 Fülöpkártyáért 15 arany jár;
3 Fülöpkártyáért 25 arany jár.

- A repülő csapat
Ez a kártya el nem kötelezett bíborosok csoportját jelképe-
zi. Aki elveszi a kártyát, annak be kell fizetnie a bankba 20
aranyat; ezután lerakja a kártyát maga elé, és a játék végén
3 szavazatot kap érte. Ha nincs elég pénze, a kártya kikerül
a játékból.
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Akciókártyák

- Haláleset
Aki elveszi ezt a kártyát, az kap 5 aranyat a bankból, ráadá- 
sul meghal ellenfeleinél a legidősebb bíboros vagy frakció-
vezető - a halott kártyája kikerül a játékból. Fabio Chigi 
immúnis erre a lapra - ilyenkor a második legidősebb hal
meg. Összesen csak egyvalaki hal meg! Ha csak a kártyát
kijátszó játékos előtt van (”halandó”) bíboros/frakcióveze-
tő, nem hal meg senki.

A politikakártyák között van 3 bíboros - ők késve érkeztek
a konklávéra. Értük is 1-1 szavazat jár a végén (ahogy azt a 
tiara jelzi a jobb alsó sarokban), de nem tartoznak frakció-
hoz és nem jár értük pénz. Mind régi barátok valakivel, így
plusz szavazatot is lehet velük szerezni.

Az akciókártyák leginkább a licitet támogatják, valamint a többiek pén-
zét lehet velük megszerezni. Aki elvesz egy akciókártyát, azt paravánja
mögé rakja, hogy majd egy későbbi forduló 2. fázisában (Akciókártya
kijátszása) felhasználja.

Aki a többiektől aranyat lop, az a kártyán szereplő összeget minden má-
sik játékostól megkapja. Ha valakinek csak kevesebb pénze van, csak
annyit ad; ha semmije sincs, nem ad semmit. Ha egyszerre többen is lop-
nak, a lopásokat mind végrehajtják, játéksorrendben (a kamarás lop elő-
ször, mindenki neki fizet; utána a bal oldali szomszédja lop, és így to-
vább).

Fontos: A 2. fázisban minden játékos csak egy akciókártyát játszhat ki.
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- 10 arany a bankból (2x)
Amikor a játékos kijátssza ezt a kártyát a 2. fázisban, kap
10 aranyat a bankból.

- Az ellenfelek előbb licitálnak (2x)
Ha egy játékos kijátssza ezt a kártyát, csak az ellenfelei
licitálnak a 3. fázisban. Miután ez megtörtént, a játékos
megnézi, mennyivel licitáltak, és csak ezután licitál ő.
Ezenkívül kijátszáskor a játékos minden ellenfelétől ellop
2-2 aranyat (1-et vagy 0-t, ha valakinek már csak ennyi
pénze van). 
Amennyiben két játékos egyszerre játszik ki ilyen kártyát,
először a többiek licitálnak, majd utánuk ők ketten, egyszerre.

- A legértékesebb drágakő duplán számít (2x)
A játékos, aki kijátssza, csak 0-2 drágakővel licitálhat a 3. 
fázisban, de licitjében a legértékesebb drágakő duplán 
számít.

Példa: Éva a 2. fázisban kijátssza ezt a kártyát. A 3. fázis-
ban 2 gyémánttal licitál. Ezek egyike duplán számít (hi-  
szen licitjében a gyémánt a legértékesebb) - úgy kell tekinteni, mintha 3
gyémánttal licitált volna.
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Ezenkívül kijátszásakor a játékos minden ellenfelétől ellop 3-3 aranyat.

- Licit: 3 rubint (2x)
Aki kijátssza ezt a kártyát a 2. fázisban, az nem licitált a 
3-ikban: úgy kell tekinteni, mintha 3 rubinttal licitált vol-
na. Ezenkívül kijátszásakor a játékos minden ellenfelétől 
ellop 2-2 aranyat.

- Bíboros lefizetése (3x)
Aki kijátssza ezt a kártyát a 2. fázisban, az fizet 5 aranyat
egy másik játékosnak, és annak egy tetszőleges bíborosát
átrakja a saját paravánja elé.
Fontos: Fabio Chigi, valamint a frakciók vezetői immúnisak
a lefizetésre!
Abban a valószínűtlen esetben, ha a kártyát kijátszó játé-
kosnak nincs 5 aranya (mert ebben a fázisban elloptál a 
pénzét), a játékos visszaveheti a kártyát paravánja mögé, hogy majd egy
későbbi fordulóban (amikor már van 5 aranya) megint kijátssza.

- Bíborosok cseréje (3x)
Aki kijátssza ezt a kártyát, az kicserélhet két tetszőleges
bíborost a játékosok előtt lévők közül (például két ellenfe-
le 1-1 bíborosát is megcserélheti). A játékos választ vala-
kinél egy bíborost, és átrakja valaki máshoz; utána innét 
választ egy bíborost, és lerakja oda, ahonnét az előbb el-
vett egyet.
A csere oka lehet, hogy a játékos biztosítsa frakciókártyája
teljesülését, vagy hogy a régi barátok révén pluszszavazatra tegyen szert;
de persze a csere oka az is lehet, hogy összezavarja ellenfelei terveit vagy 
megfossza őket a régi barátságok előnyeitől.
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Fontos: A frakciók vezetői, valamint Fabio Chigi immúnisak a cserére!

Az akciókártyák között találhatók a négy frakció vezetői-
nek lapjai. Aki ilyen kártyát szerez, az nyomban kirakja
azt paravánja elé, miként a bíboroskártyákat. A bíboros-
kártyáktól eltérően ezen lapok kerete zöld, és bal felső 
sarkukban 2 címer is van (frakciókártya teljesítésénél 2
címernek számítanak!) Nekik is van életkoruk, mint a bí-
borosoknak (és el is halálozhatnak!), és értük is jár 1-1
szavazat a játék végén (jobb alsó sarok). Immúnisak a lefi-
zetésre és a cserére, de a fekete füst felszálltakor nem jár értük 5 arany.

Aki megszerzi a kamaráskártyát, az otthagyja azt az asz-
talon, de paravánja elé rakja a kamarás bábuját, valamint
kap a bankból 1-1 rubintot, zafírt, borostyánt és aranyat.

 
Fontos: Csak a kamarás révén lehet a játék során drága-
kövekhez jutni - de gyémántot még ő sem tud adni.

Az 1655-ös konklávén nagy nagy frakcióra oszlottak a bí-
borosok: a spanyol (vagy császári) frakcióra, a franciára, a
X. Ince által beiktatott bíborosokéra, valamint a VIII. Or-
bán által beiktatottakra. A játék elején mindenki kap két
frakciókártyát, amelyek közül egyet (ő dönt, melyiket) min-
denkinek vissza kell adnia, amikor felszáll a fekete füst. 

A kamaráskártya

Frakciókártyák
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Frakciókártya akkor teljesül, ha a játékos a játék végén rendelkezik a 
megfelelő frakciókba tartozó bíborosokkal. Ez csak a játék végén számít,
a játék közben nem - akinek teljesült, az csendben marad, és reményke-
dik, hogy lefizetés vagy csere révén nem veszíti el bíbirosait. 
A teljesítéshez az kell, hogy a játékos előtti kártyákon legalább annyi és
olyan címerek legyenek, mint megtartott frakciókártyáján.
 

Fontos: A frakciók vezetőin 2-2 címer van, így velük könnyebb több
frakciókártya feltételét teljesíteni.

Feltétel: 4 különböző címer (2x)
A frakciókártya akkor teljesül, ha a játékos előtt  
mind a négy frakcióhoz tartozó bíboros (vagy frak-
cióvezető van). Ekkor a játékos kap 2 szavazatot.

Feltétel: X. Ince és a spanyolok
A frakciókártya akkor teljesül, ha a játékos előtt  
van legalább 2-2 bíboros (és/vagy 1-1 frakcióveze-
tő) a spanyol, illetve X. Ince frakciójából. Ekkor a  
játékos kap 2 szavazatot.  

Feltétel: X. Ince és VIII. Orbán
A frakciókártya akkor teljesül, ha a játékos előtt
van legalább 2-2 bíboros (és/vagy 1-1 frakcióveze-
tő) X. Ince, illetve VIII. Orbán frakciójából. Ekkor
a játékos kap 2 szavazatot.
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Feltétel: VIII. Orbán és a spanyolok
A frakciókártya akkor teljesül, ha a játékos előtt  
van legalább 2-2 bíboros (és/vagy 1-1 frakcióve-
zető) a spanyol, illetve VIII. Orbán frakciójából.
Ekkor a játékos kap 2 szavazatot.  

Feltétel: A franciák
A frakciókártya akkor teljesül, ha a játékos előtt
van legalább 3 bíboros (vagy a frakcióvezető és
legalább 1 bíboros) a francia frakcióból. Ekkor a játé-
kos kap 3 szavazatot.

Feltétel: A legtöbb frakcióvezető
A frakciókártya akkor teljesül, ha a játékos előtt
van a legtöbb frakcióvezető: vagy van előtte 3 frakció-
vezető, vagy csak 2, de senki más előtt nincs 2,
vagy pedig csak 1 frakcióvezető van előtte, de 
senki más előtt nincs egyetlen frakcióvezető sem.
Ekkor a játékos kap 2 szavazatot.

Feltétel: Mazarin és IV. Fülöp
A frakciókártya akkor teljesül, ha a játékos előtt  
van legalább 2-2 Mazarin- és Fülöpkártya. Ekkor
a játékos kap 2 szavazatot.


