
Alcazar
A játék részei 
1 játéktábla (72 hellyel valamint a várérték sávval 1-től 50-ig) 
5 Alcazar szabályösszegző 
1 kiegészítő és 1 szabálykönyv 
72 épületkártya (1-72-ig számozva) 
20 toronykártya (a lehetséges felépítésekkel) 
10 Grandes Főúr (=nemes 5 színben játékosonként 2) 
30 Barons Bárók (=nemes 5 színben játékosonként 6) 
84 épületelem (építhető épület és torony kártyákkal) 
20 híd (növeli a kastélyok értékét) 
8 kastélycímer (kastélyérték jelölésére az értéksávon) 
8 zászló (kastélyok jelölésére a táblán) 
Játékpénz  „Reál” (32db 1-es, 20db 5-ös, 33db 10-es, 20db 50-es, 20db 100-as) 

A játék előkészületei (kiegészítő képe szerint) 
A táblát tegyük az asztal közepére. 
Tegyük a tábla mellé a 84 épületelemet, a 20 hidat, a 8 címert, és a 8 zászlót. 
A 72 épületkártyát keverjük meg, és rendezzük az alábbiak szerint: 

Minden játékos kap 10 épületkártyát, melyet titokban tart. 
További 6 épületkártyát felfordítva a táblára helyezünk (lásd a kiegészítőt) 
A maradék kártyát egy lefordított pakliban a táblára tesszük. (lásd a kiegészítőt) 
A 20 toronykártyát a táblára tesszük (lásd a kiegészítőt) 
Mindenki a választ egy színt, melyből kap 2 Grandes-t, 6 Bárót, 40 Reál-t és egy játék 

összefoglalót. 
Választunk egy bankost, és adminisztrátort, aki a pénzt kezeli. 

A játék célja 
A király egy olyan hatalmas és pompás kastélyt akar, amelyik nagyobb és jobb, mint a valaha 
épített legnagyobb kastély. Megbízza a város előkelő családjait, hogy építsenek luxuskastélyt 
hatalmas boltívekkel. A király bevonul a legjobb és legnagyobb kastélyba. Ez lesz az ő új 
Alcazar-ja. Aki a legnagyobb mértékben járul hozzá az új Alcazar-hoz, azt királyként 
jutalmazzák meg, és megkapja a spanyol el grande címet. 

A játékosok egy- egy ilyen előkelő családot képviselnek, és családtagjaik segítségével építik a 
kastélyt. Minden kastélyba beépített elemért Reál-t kapnak a királytól, melyet befektetnek, 
annak érdekében , hogy épületelemeket, és hidakat vásároljanak, és így elérjék a legmagasabb 
pozíciót a kastélyban. Bár a játékosok együtt építik fel a 8 kastélyt, közben versenyeznek, 



mert a játék végén a kastély legmagasabb szintjén álló játékos által irányított család lesz a 
győztes. 

Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, kapunk a királytól először 10 épületkártyát, melyek lehetővé 
teszik, hogy adott helyekre építhessünk. Továbbá szerezhetünk újabb épületkártyákat. 
Ezekkel az épület kártyákkal újabb kúriákat, és kastélyokat építhetünk a játék során. A 
toronykártyákkal, melyeket először meg kell szerezni, növelhetjük a kúriák és a kastélyok 
magasságát. Egy kúria vagy egy kastély értéke függ a kiterjedésétől, a magasságától, és a 
boltívei számától. Amíg a kúria és a kastély a királyhoz tartozik, addig a játékosok Reál-t 
kapnak a királytól, minden építésért. A grandes-ok és bárók kúriába vagy kastélyba helyezése 
pénzbe kerül a játékosoknak. A befizetett pénz emeli a kúriák és kastélyok értékét. Így 
azonnal fel kell használni a nemeseket, amíg a felkerülési érték alacsony. 

Melyik kastély, és melyik kúria? A kastély rendelkezik kastély zászlóval, és legalább 5 Reál 
kastélyértékkel. A kastély értékét a kastély címerével jelezzük az értéksávon. Az alapozás 
fázisában 3 elemnek közvetlenül a táblán kell nyugodnia (ez az első szint), a további elemek a 
második szintet alkotják. 

A kúria alapját egy épületelem alkotja, és nincs sem kastély zászlója, sem kastélycímere. Sok 
kúria épülhet. Az egyszerűség kedvéért az értéküket szintén kastélyértéknek nevezzük. 

Amint a kúria kastélyértéke eléri az 5 pontot, kastéllyá válik. Ezután kap egy címert és egy 
zászlót. Amikor már mindegyik címer és zászló használatban van, akkor újabb zászló nem 
használható, míg egyik fel nem szabadul. Amikor több kúria is kastéllyá alakul, akkor a 
soron lévő játékos dönti el, hogy melyik kastély kapjon zászlót. 

Mi határozza meg egy kastély vagy egy kúria értékét? Azoknak az épületelemeknek az értéke, 
melyek közvetlenül a táblán fekszenek 1. Minden darab mely másik elemre vagy hídra kerül 
2-t ér, a magassága ezt nem befolyásolja. Az alábbi képen a kúria értéke 1, a kastély értéke 5 
(3X1 + 1X2). A kastély értékét a kastély értékvonalán lévő címer pozíciója jelzi. A kúria 
értékét az elemek értékének összege adja. A játék folyamán boltívek épülnek (lásd 6.oldal E 
bekezdés). A boltív megemeli a kastély/ kúria értékét a szint 3-szorosára, annál amelynél a 
boltív épült. Ha a boltív a második szinten épült, akkor az értéke 6 (3X2) , ha a harmadik 
szinten van, az érték 9 lesz (3X3) stb. 

A játék menete 
Minden játékos a fordulója során választ egyet az alábbi két akció közül, és azt végrehajtja. 
Utána a tőle balra ülő játékos következik. 

1. akció: épület vagy torony kártya vásárlása. 
Ezen kártyák birtokában a játékos építhet. Egy épületkártya 5 Reálba, egy toronykártya 10 
Reálba kerül. 

Minden épületkártyán van egy szám, mely meghatározza a kártya helyét a táblán. A 
kártyát vásároló játékos fizet a banknak 5 Reált, és elvesz egy felfordított kártyát a tábláról, 
vagy elvesz egy lapot a képpel lefordított pakli tetejéről. Ha egy felfordított kártyát vett el, 
annak helyét azonnal feltölti a pakli tetején lévő lappal, így mindig 6 felfordított kártya van (a 
tabló mindig 6 kártyából áll). A játékosok a táblán lévő szintet jobbára ezekből a lapokból 
építik fel (első szint). 



Az a játékos, aki torony kártyát vásárol, fizet a banknak 10 Reál-t és elveszi a 
toronykártyák tetején lévő lapot – amíg van ott lap. Ezzel a kártyával a kúria és a kastély 
felfelé építhető (a második szinttől az ötödik szintig), tekintet nélkül az épületelemek 
számára. 

2. akció: építkezés 
A játékos kijátszik egy kártyát, és végrehajt egyet az alábbi 5 akció közül (A-tól E-ig): 

A. Épít egy kastélyt. 
B. Épít egy kúriát. 
C. Kiegészít egy kastélyt vagy egy kúriát egy épületkártyával. 
D. Kiegészít egy kastélyt vagy egy kúriát egy toronykártyával. 
E. Épít egy boltívet. 

FONTOS: Az építést követően sem a kúria sem a kastély nem kerül a játékos 
tulajdonába. Minden játékos megváltoztathat minden kúriát és minden kastélyt. 

Az építésnél legalább egy üres helynek kell lennie egy kastély és egy kúria között. 

A. Kastély építése 

A1. Építés.
Az építés feltételei: 

A távolság egy már megépült kastélytól legalább 3 üres mező, egy kúriától legalább 1 
üres mező legyen. 

A kastély építéséhez szükség van egy zászlóra és egy címerre. Amennyiben nincs 
szabad zászló és címer, akkor a játékosnak várnia kell, míg két kastély nem egyesül, és így 
újra elérhetővé válik a zászló és a címer. 

Az építés folyamata: 

Épületkártya kijátszása. A felhasznált épületkártya a dobott kártyákhoz kerül, és 
kikerül a játékból. 

Kiveszünk 4 épületelemet a készletből (lásd az illusztrációt). Két elemet elhelyezünk a 
kártya által jelzett területen. A maradék két elemet a jelölt hely mellé, attól jobbra vagy balra 
tesszük, a vele szomszédos mezőkre. A játékosnak nincs szüksége e két hely épületkártyájára. 
Példa: A játékosnál a 8-as kártya van, 3 lehetséges helyre teheti az elemeket a táblán. (lásd az 
illusztráció felső három ábráját). 

A játékos válasz és elhelyez egy szabad zászlót az épület legmagasabb pontján. A 
hozzá tartozó címert a kastély értékvonalán a kastély értékének megfelelő helyre teszi. Az 
építés alatt ez mindig 5. 

Felveszi a jövedelmet: a játékos az aktuális kastélyértéket kapja meg a banktól. Az 
építés alatt ez 5 Reál. 

A2. Nemes lerakása. (önkéntes akció) 



Az nemes lerakása egy kúriába vagy kastélyba választható cselekedet. Ne feledjük: Akinek az 
nemese a legmagasabb helyen van egy kúriában vagy kastélyban, ez megnyerheti a játékot, a 
játékosok nem várhatnak túl sokáig, hogy letegyék őket, a korábbi letétel kevesebbe kerül. 

Az nemes lerakását az alábbi szabályok határozzák meg. 

Nemes csak az adott fordulóban lerakott elemre helyezhető. 
Kastély építését követően egy vagy két nemes helyezhető le, a három lerakott elem 

bármelyikére egy-egy. 
Minden más építési akció során, kúria építése, kúria növelése, kastély növelése, boltív 

építése, csak egy nemes rakható le. 
Lehelyezés költsége: 

Báró esetén a kastélyérték. 
Grades esetén a kastélyérték kétszerese. 

Minden épületelemen csak egy nemes állhat. 
Egy kastélyban, vagy egy nagyobb kúria esetén különböző játékosok nemesei is 

felrakhatóak. 

Jobbra terjeszkedés. 
Balra terjeszkedés. 
Középső pozíció. 
A kastély felépült, a játékos 5 Reál-t kap a banktól. 
A kastély építése után a piros felrakta a Grandét  és a bárót. 10 Reál-t fizetett a Gradesért  
(kastélyérték kétszerese), és 5 Reál-t a báróért (kastélyérték). A piros felrakhatta volna csak a  
Grandét, vagy csak a bárót. Mindkét esetben a 8-as helyre kell raknia az előkelőséget, mert  
ez a magasabb pozíció, és ez az értékesebb a játék végén. 

B. Kúria építése. 

B1. Építés.
A kúriát építő játékos kijátszik egy épületkártyát (ez a dobott kártyák közé kerül). Kivesz a 
raktárból egy épületet, és azt a táblára teszi, arra a helyre, melyet a kártya jelöl. 

Az épület csak úgy rakható le, ha a kúria és a szomszédos épületek között legalább egy 
szabad hely marad (mindegy, hogy a szomszédos épület kastély, vagy kúria). 

Felveszi a jövedelmet: A játékos az aktuális kastélyértéket kapja: egy újonnan épült 
kúriánál (az épületelem az első szinten van), ez az érték 1 Reál. 

B2. Nemes lerakása. (önkéntes akció) 
Letehet egy nemest az A2 pontban leírt módon. 

A játékos a 6.os kártya kijátszása után épít egy kúriát. 1 Reál-.t kap a banktól. 
Piros felteszi báróját a most épült kúriára, és ezért 1 Reál-t fizet a banknak. 

C. Egy kúria vagy egy kastély kiterjesztése. 



Egy meglévő kúria vagy egy kastély kibővíthető, ezt bármely játékos megteheti. A 
kiterjesztés egy értékes üzlet, mert a játékos a jelenlegi, kiterjesztés utáni kastélyértéket kapja 
a banktól Reál-ban. 

Kijátszunk egy épületkártyát egy a kastély/ kúria melletti üres helynek megfelelő 
számmal, majd a kártya a dobott kártyákhoz kerül. 

Letesszük az épületelemet a kártya által jelölt helyre. 
A kastélyértékjelzőn a címer eggyel feljebb mozdul (kastélyérték eggyel nő). Ez a 

kúriánál nem történik meg, amíg annak nincs címere. 
Jövedelem: A játékos a kastélyértéknek megfelelő Reál-t kap a banktól. A kúriáknál a 

kastélyértéket mindig ki kell számolni. 
Nemes lerakása. Mint az A2. részben. 

Fontos: Az épület kiterjesztésénél a minimum távolságokra vonatkozó előírást nem kell 
figyelembe venni. Így a szomszédos kastélyok/ kúriák együtt növekedhetnek. Lásd az 
egyesülésnél. 

Példa egy kastélynövelésére: Kék kijátszotta a 11-es kártyát, a 11-es helyre rak egy  
épületelemet, így 1-gyel megnőtt a kastélyérték, 5-ről 6-ra, 6 Reál-t kap a banktól. 

Kék a 11-es kártya kijátszásával megnövelte a kastélyt, 6 Reál-t kapott. Utána feltette erre a  
helyre a báróját, melyért 6 Reál-t fizetett. 

Piros kijátszotta a néhány fordulóval korábban, és kastélyt épített, a 10-es kártyát nem 
használva fel. Most a zöld kijátszotta a 10-es kártyát, és egy épületelemet a 10-es helyre tett.  
A címert kettővel mozdította el, 6-ról 8-ra, és 8 Reál-t kapott a banktól. Még ebben a  
fordulóban zöld felteheti a 10-es helyre a báróját 6 Reál-ért, vagy a Grandét 12 Reál-ért. 

Speciális eset: Felfelé építkezés épületkártyával. 

Ha egy kijátszott épületkártya helyén vagy egy épületelem, vagy egy boltív (lásd 
boltív építése), akkor az új épületelem erre kerül. 

Az épületkártyákkal való felfelé építkezésnek nincs felső határa (ellentétben a 
toronykártya legnagyobb 5-ös szintjével, lásd alább). 

Ha saját előkelőség áll az elem tetején, akkor az épületelem az előkelőség alá kerül. 
Ha egy ellenfél bábuja áll rajta, akkor azt levesszük, és visszaadjuk a tulajdonosának. Lásd: 
előkelőség eltávolítása. 

 A kastélycímer a megemelkedett értéknek megfelelően elmozdul. A felfelé 
építkezésnél a kastélyérték mindig kettővel emelkedik, nem számít a használt épületelem 
nagysága. 

Jövedelem: az aktuális kastélyértéket kapjuk a banktól Reál-ban.  
Ha még nem áll saját figura a megemelt épületelemen, akkor a játékos elhelyezhet, 

egyet az épp feltett épületelemre (A2-ben leírtak szerint), vagy elmozdíthat egy már letett 
figurát (lásd az előkelőség mozgatásánál). 

D. Épület kiterjesztése toronykártyával. 



A toronykártyán nincs szám. Ezért tetszés szerint kijátszhatók a második szint kezdéséhez 
(nem a táblára történő közvetlen építéshez). A toronykártya legfeljebb az ötödik szintig 
használható. Hatodik szint már csak épületkártyával építhető. 

Figyelem: A toronykártya csak az alábbi két feltétellel használható: 
Annak érdekében, hogy a játékos saját bábuja egy szinttel feljebb kerüljön, 
Vagy egy boltív előkészítésére használható fel. 

A piros játékos a torony kártyával játszik. Építhet a 6-os, 8-as , 9-es helyre a saját figurája  
alá. Úgy dönt, a 6-os helyre épít, megemelve második szintre. A kúria értéke 1 reálról 3-ra 
nő. A piros játékos 3 reált kp a banktól. Azért választotta a 6-os helyet, mert később boltívet  
aka építeni a 6-os, és 8-as helyek közé. 

Két épületelem, melyeket 1 szabad mező választ el egymástól, lehet hídpillér. Ahhoz, hogy  
hidat építsen a piros játékos, egy torony kártyával le kell raknia egy elemet a 39-es helyre. 

Torony kártyával a épületelem sem az 1-es, sem a 3-as helyre nem tehető, mert a kettő közül  
egyik sem lehet hídpillér, mert egyik sincs a játékos tulajdonában. 

D1. A nemes egy szinttel feljebb lép. 
A játékos kijátszik egy toronykártyát (ez a dobott kártyákhoz kerül), és elhelyezi az 

épületelemet a saját figurája alá. 
Az értéknek megfelelően elmozdul a címer. Amikor a kastélyérték 2-vel nő, 

függetlenül a szinttől, melyhez az épületelemet felhasználtuk. 
Jövedelem: kastélyértéket kapjuk a banktól Reál-ban.  

D2. Az épület előkészítése boltívhez. 
A boltív építéséhez két egyforma magasságú hídpillér szükséges, melyek egy elem távolságra 
vannak egymástól. Fontos, hogy egyik, vagy mindkét pillér az adott játékosé legyen, azaz 
saját figura álljon rajta. Ha csak egy pillér van a játékos birtokában, akkor a másik pillérnek 
üresnek kell lennie, azaz nem állhat rajta ellenséges figura. Így, hogy a két pillér elérje az 
egyforma magasságot, egy vagy több toronykártyát (különböző fordulóban) kijátszhatunk. Az 
alábbi képen a piros játékos csak a 39-es helyre építhet torony kártyát használva. 

50-es kastélyérték: A maximum érték, mely egy kastélynál lehet, az 50 Reál. A címer az 
50-es helyen marad. Az 50-es értékkel rendelkező kastély bővíthető, de az értéke nem 
változik. Ha valaki egy ilyen kastély így bővít, akkor a jövedelme 50 Reál. 

D3. Nemes felrakása. 
Az akció végrehajtása után a játékos felteheti egyik figuráját az éppen lerakott épületelemre. 
Lásd A2. bekezdés. Figura lerakása helyett, át is helyezhet egyet, ugyanarról a kastélyról az 



éppen lerakott épületelemre (Lásd előkelőség mozgatása), vagy megcserélhet két 
előkelőséget, (lásd előkelőségek cseréje). 

Fontos: Toronykártya csak akkor használható üres hídpillér emelésére, ha a hozzá 
tartozó másik hídpillér egyrészt magasabb, másrészt az adott játékos tulajdonában van. 
Az nem követelmény, hogy a későbbiekben valóban megépítsük a boltívet. A 
szabálykönyv végén a részletes példák ezt is bemutatják. 

E. Boltív építése. 
Boltív építése (mindig 3 helyet igényel) jelentősen megnöveli a kastély értékét. A boltív olyan 
területek áthidalására szolgál, melyeken nincs hely további terjeszkedésre. Így, például 
kastélyok, melyek nem szomszédosak, mégis egyesíthetők. 

A boltívet építő játékos az alábbi akciókat hajtja végre: 
Befizet a bankba 15 Reál építési költséget. 
Vesz egy boltívet a készletből, és az alábbi szabályok szerint egyből felrakja. 
Ha a boltív építésével egyesül a két épület, akkor lásd az Egyesítésnél. 
A  játékos meghatározza a kastélyértéket: A boltív szintje, melyre épült szorozva 3-

mal. A második szinten épült híd megemeli 6-tal, a harmadik szinten épült híd 9-cel az 
értéket. 

Jövedelem felvétele: A játékos az aktuális kastélyértéket kapja. 
A boltív építéséhez, se épület, se torony kártya nem kell. 

A nemesekre vonatkozó szabályok: 

A játékos saját nemesét, mely a hídpilléren állt, felteszi a boltívre (az eredeti helyének 
megfelelő helyre). 
Hasonlóan, ha a nemese a boltív középső része alatt állt, akkor ez is felkerül a boltívre, annak 
közepére. 
Ha az ellenfél nemese áll a középső helyen, akkor azt levesszük, és visszaadjuk a 
tulajdonosának. Lásd nemesek levétele. 
Ismét, a híd építésekor a játékos saját nemesét felteheti a boltív három helye közül 
valamelyikre (lásd A2. rész), ráteheti (nemes mozgatása), vagy áthelyezheti (nemes 
áthelyezése) azt. 

A boltív építésének szabályai. 

A játékos egy saját nemesének kell állnia, legalább a két hídpillér közül az egyiken. A másik 
pilléren nem kell, hogy az ellenfél egyik bábuja legyen. 
Boltív csak két egyforma magasságú pillérre épülhet, melye egy egység távolságra vannak 
egymástól ( csak a második szinttől felfelé).  
A két hídpillérnek magasabbnak kell lennie, legalább 1 szinttel, mint a köztük lévő középső 
rész. 
Ha boltívet építünk már kész boltív fölé, akkor teljesen ugyanaz a pozíció tilos (híd a híd 
fölött).  
Boltívek keresztezhetik és átfedhetik egymást. Használhatunk boltívet, másik boltív 
pilléreként. 



Boltív olyan terület fölött is építhető, mely nem része a táblának, például a 7-es helyről a 17-
esre. Ha például van egy híd a 17-es és a 67-es helyekre épülve, akkor ez a híd lehet másik híd 
pillére a 6-os helyen. A boltív építése hasonló az épületek egyesítéséhez. 

Híd a 2-es szinten. 
A piros játékos következik. Vesz 15 Reál-ért egy boltívet, és felépíti az 1-es és a 3-as helyekre.  
Két nemese, melyek az 1-es és a 2-es helyen álltak az első szinten, így feljebb kerülnek a hídra  
(3. szint). 
Nem építhető boltív az 1-es és a 3-as helyekre, mert a pillérek különböző játékosok  
birtokában vannak. 
A két pillér nincs elég magasan. 
Boltív boltív fölött nem megengedett. 
Boltívek átfedhetik egymást. Egy boltív lehet oszlopa egy másiknak, boltív építésére  
felhasználható. 

Egyesítés. 
Ha a játékos olyan épületkártyát játszik ki, amelyik száma épületek közti üres területet jelöl, 
vagy boltívet épít, mely két épületet összeköt, akkor ezt nevezzük egyesítésnek. Először az 
épületekre és a boltívekre vonatkozó szabályok a mérvadóak. Utána , az egyesítéskor új 
szabályok lépnek érvénybe. Egyesíthetünk két kastélyt, két kúriát vagy egy kastélyt, és egy 
kúriát. 

Két kastély egyesítése. 

A játékos vagy boltívet épít, vagy kijátssza a megfelelő épületkártyát és letesz egy 
épületelemet a közbülső helyre. 

A játékos eldönti melyik kastély értékét emeli a boltív miatt, illetve az új 
épületelemmel, és annak címerét ennek megfelelően mozgatja. 

A magasabb értékű kastély marad meg. Ha egyforma a kastélyérték, akkor a játékos 
dönti l, hogy melyik kastély marad meg, és melyik nem. 

A megmaradt kastély értéke az eltávolított kastély értékével megnő, a címer ennek 
megfelelően mozdul el. 

Az eltávolított kastély címere és zászlója a közös készletbe kerül, és újra 
felhasználható lesz. 

 Jövedelem: az egyesítést végrehajtó játékos a megmaradt kastély megemelt 
kastélyértékét kapja a banktól. 

Minden nemes, saját és ellenséges figura, a kastélyon marad, és ezután az új egyesített 
kastélyhoz tartozik. 

Kastély és kúria egyesítése. 

A játékos boltívet épít, vagy kijátszik egy megfelelő épületkártyát, mely az elszigetelt 
helyre szól. 

Az összekötő rész$(Ű boltív vagy épületelem) mindig a kastélyhoz tartozik. A kúria 
értéke (meg kell határozni), hozzáadódik a kastély értékéhez (a címer ennek megfelelően 
mozdul el). 

A kúriával való egyesülés mindig lezajlik, még akkor is, ha a kastélyérték 50. bár 
ebben az esetben az érték továbbra is 50 marad. 



Jövedelem: a játékos, aki egyesítette az épületeket, az új, megemelt kastélyértéket 
kapja a banktól. 

A nemesek, melyek a kúrián voltak, most már a kastélyhoz tartoznak (és persze 
nagyobb az értékük, mint volt). 

Két kúria egyesítése. 

A játékos boltívet épít, vagy kijátssza az üres helyre vonatkozó épületkártyát. 
Jövedelem: az egyesítést végrehajtó játékos az aktuális kastélyértéket kapja a banktól 

(az épületrészek értéke együtt számít), mely már az új, kiterjesztett kúriáé. 

Ha voltak nemesek a kúrián, azok ott is maradnak. 

A kezdeti kastélyérték 5, a kúria kastéllyá alakul. Kap zászlót, és a címer felkerül a 
kastélyérték vonal magfelelő helyére. Ha nincs elérhető zászló és címer, a kúria egy extra 
nagy kúria mered, amíg egy kastély nem egyesül, és nem szabadul fel zászló és címer. 

Két kúria boltívvel való egyesítésénél is kastély alakul, feltéve, hoy van szabad zászló 
és címer hozzá. 

Nemes visszavétele (önkéntes akció) 
Minden játékos megteheti a saját köre alatt, hogy visszaveszi a nemesét. Ennek kell az első 
akciójának lennie. Ez hasznos lehet, ha a játékosnak sürgősen pénzre van szüksége, vagy ha 
úgy látja, hogy a jövőben jobb helye lesz egy másik kastélyon vagy kúrián. A visszavett 
nemes a készletbe kerül. A játékos kompenzációt kap a banktól, egy báróért a kastélyértéket, 
egy grande-ért a kastélyérték kétszeresét kapja Reálban a banktól. 

Nemes mozgatása. 
Ahelyett, hogy egy új nemes tenne fel, a játékos díjmentesen mozgathatja a már ott lévő 
nemesét a kastélyon vagy kúrián belül.  A nemes az újonnan épült épületelemre vagy boltívre 
léphet át. Másik kúriára vagy kastélyra való ugrás tilos. 

Nemes cseréje. 
Ahelyett, hogy új nemes tenne le a játékos, díjmentesen megcserélheti saját nemeseit a 
kastélyon/ kúrián belül. A csere segíthet abban, hogy egy Grande magasabb szintre kerüljön. 

Egyesítés előtt: a 7-es épületkártyát használva, vagy boltív építésével a 6-os és 8-as hely 
között, az épületek egyesülnek. Ebben az esetben egy kastély és egy kúria egyesült, a kastély 
veszi át a kúriát. Mindig a kisebb épület olvad a nagyobba. 

A boltív értékes: 3-as szint szorozva 3-mal, az  9. A piros egyesített egy boltívvel. Az 
egyesítés után a piros megkapja a banktól az új kastély értékét. Ebben az esetben 20 Reál-t. 
ezután fizethet, hogy feltegyen egy nemest, vagy díjmentesen mozgathat egy nemest, vagy 
megcserélheti őket.  



Fontos: Ha 2 50-es értékű kastély egyesülne, akkor az egyesítés tilos. Az összekötő boltív 
közöttük nem épülhet meg. Ha az egyesítő épületkártyát kijátsszák, az épületelem nem 
helyezhető le (kikerül a játékból). Ennek ellenére az épületkártyát díjazzuk- 50 Reál-t kap a 
játékos. 

Ne feledjük, hogy a játékos felteheti nemesét az akkor épített részre, vagy az épületeket 
összekötő darabra (lásd A2). De ez ebben az esetben igen drága dolog. 

Nemes mozgatása: Piros boltívet épített. A kastélyérték 17 Reál, melyet a piros megkap a 
banktól. Felhelyezhet egy másik bárót a 3-as helyre. Ez 17 Reál-ba kerül. Piros inkább a 
Grande-t mozgatja a 4-es helyről a 3-ra, díjtalanul. A grande egy szinttel feljebb kerül, a 3-
asra, ami a játékvégi pontozásban 6 pontot ér. A piros ki is cserélhetné a báró, és a grande 
helyét. 

Nemes levétele: Sárga boltívet épített a 7-es és a 9-es helyre. A fehér báró a híd alá került, így 
visszakerül a játékoshoz. A kastélyérték 8 Reál volt a boltív építése előtt. A fehér ezt 
megkapja kompenzációként a banktól. 

Nemes eltávolítása. 
Ellenfél nemese az alábbi két esetben távolítható el az építés után:

Az ellenfél figurája az üres helyen áll. (speciális eset az épület kártyával való 
építésnél.) 

Boltív építésénél, ha a figura a boltív középső része alatt áll. 

Ha eltávolítottuk az ellenséges bábut, akkor az a tulajdonosának készletébe kerül. A 
tulajdonosnak a bank kártérítést fizet. Azt az összeget kapja meg, amit akkor kapna, ha önként 
visszavenné a nemesét, vagyis az emelés előtti kastélyértéket fizeti a bank., tehát először 
levesszük a figurát, a bank fizet, megépítjük az épületet, vagy a boltívet, utána emeljük meg a 
kastélyértéket. A kompenzáció részleteit a nemesek visszavonásánál részletezzük. 

Kötelező akció. 
A játékos végrehajt egy akciót (vesz egy kártyát vagy épít). Ha a játékosnak nincs kártyája, és 
a pénzből is kifogyott, akkor köteles egy figurát levenni, és a kapott pénzt kártyavásárlásra 
fordítani. Ha a játékosnak nincs kártyája, és lehetősége sincs kártyát vásárolni, akkor véget ért 
számára a játék. Már csak a végső pontozásban vesz részt. Hogy elkerüljük ezt a helyzetet, a 
játékosoknak mindig figyelniük kell az épületkártyák és a toronykártyák pakliját,  annak 
érdekében, hogy tudjanak kártyát venni a kupac elfogyása előtt. A következő soron lévő 
játékos, építhet boltívet, ha van rá lehetősége, és a többiek is megtehetik ezt. 

A játék vége. 
A játék véget ér, amikor az utolsó épületelem vagy az utolsó boltív is felkerült a táblára. A 
játékos, még befejezi saját körét. Közvetlenül ezután megkezdődik a pontozás: mindenki 
pontokat kap a táblán lévő nemesei után. 

Az a szint, ahol a nemes áll meghatározó: 



A grande a szint számának kétszeresét kapja, ahol áll. 
A báró a szint számát kapja meg pontokban. 

Például a grande az 5. szinten 10 győzelmi pontot kap, a báró a 4. szinten négyet. 

Ezután a játékosok összeadják a maradék pénzüket. Minden 50 Reál után kapnak egy 
győzelmi pontot. A legtöbb pontot gyűjtött játékos nyer. 

A győzelmi pontok meghatározása: minden soron következő játékos elvesz egy grande-t a 
tábláról, és a kastélyérték sávon az értékének megfelelő helyre teszi. Ezután egyesével 
leveszik a nemeseket, miközben a grande a megfelelő pontértékeket lépi. Végül mindenki 
megszámolja a pénzét, és 50 Reál-onként kap egy pontot. A grande tovább mozog ennek 
megfelelően. Az a győztes, akinek a grandé-ja a sávon a legtávolabbra jutott. A sorrendet a 
maradék pénz után kapott pontok is megváltoztathatják. 

Függelék. 

Részletes leírás a toronykártyákról és a boltívek 
építéséről. 
1. Kék építhet a 4-es helyre toronykártya segítségével? Igen, ha egy boltívet készít elő vele. 
Kék felteheti egy nemesét az új épületrészre ingyen, így a piros nem tudja azt elfoglalni (lásd 
2. kérdés). Kék építhet boltívet a következő fordulóban. 

2. Piros építhet a 4-es helyre toronykártya segítségével? Igen, ha egy boltívet készít elő vele. 
Piros ezután két újabb szintet építhet a következő két fordulóban, és aztán megépítheti a 2-es 
és 4-es közti boltívet. 

3. Miután a piros vagy a kék épített a 4-es helyre, egy másik játékos is építhet oda 
toronykártyával? Nem, más játékosnak nincs lehetősége ott boltívet építeni. 

1-3. kérdés: Kék építhet a 4-es helyre toronykártya felhasználásával, annak érdekében, hogy 
később a 4-es és a 6-os hely között boltívet építsen. Továbbá piros is építhet toronykártyával  
a 4-es helyre, mert ha a következő fordulókban 2 újabb toronykártyát kijátszik, és megemeli a  
4-es helyet két szinttel, akkor boltív építhető a 2-es és a 6-os hely közé. 

4. Fehér építhet toronykártyával a 40-es helyre? Nem, csak akkor építhetne hídpillért a 40-es 
helyre, ha a saját tulajdonában lévő 42-es szintje magasabb lenne nála. 

5. Fehér építhet a 42-es helyre a báró alá toronykártya felhasználásával? Igen, a saját nemese 
alá, az 5. szintig építhet toronykártyával. Emellett, ebben a példában a fehér a következő 
fordulóban boltívet építhet a 40 és 42-es között. 

6. Sárga építhet toronykártyával a 39-es helyre? Nem, amíg egy híd közvetlenül egy másik 
fölött lenne, addig nem , ez az akció nem teszi lehetővé később a híd építését. 



7. Sárga építhet a 40-es helyre toronykártyával? Igen, mert az üres pillér alacsonyabb, mint a 
38-as helyen lévő sárga tulajdonú pillér. Ahhoz, hogy a 38-as és 40-es helyek között boltív 
épüljön, még két további forduló kell. Meg kell emelnie a 40-es szintjét még egyszer, és a 38-
as szintjét. Csak ezek után építheti meg a boltívet. 

Részletezve az épület kártya boltív építésére való 
használatát. 
8. Fehér az alábbi példában kijátssza a 38-as épületkártyát. Az épületelem hogy alakul? Az 
épületelem mindig a legmagasabb helyre kerül, és a sárga bárót levesszük. 

4-8. kérdés: Sárga nem használhat fel toronykártyát, hogy a 39-es helyre építsen, mert boltív  
ugyanolyan pozícióban közvetlenül másik boltív fölött nem épülhet. De a 40-es helyre építhet  
toronykártyával. Itt kell építkeznie, mert ez a pillér magasabb, mint 38-as helyen lévő saját  
pillérje. Így még mindig két további toronykártya kell a sárgának, hogy tudjon hidat építeni.  
Fehér nem építhet a 40-esüres hídpillérre toronykártyával, mert az magasabb a saját  
tulajdonban lévő pillérnél. De a sárga megemelheti a saját pillérének magasságát a bárója  
alatt toronykártyával, és utána építhet boltívet a 40- 42-es helyek között. 


