
Aristoocrazy – avagy a sík hülye nemesség

Mint ahogy az a középkorban gyakori volt, a gazdag és hatalmas arisztokrata családok a lehetőségekért
és  a  befolyásért  küzdöttek.  Terjeszkedtek,  és  a  harcokon  és  csetepatékon  túl  szövetségeket  kötöttek  és
házasodtak. További ismert tény volt azokban az időkben egyesek furcsa és excentrikus személyisége. A kérdés,
honnan  kerültek  elő  azok  a  szörnyszülöttek  akkoriban?  A válasz,  hogy  ennek  oka  leginkább  a  genetikai
degeneráció. Ilyen esetben elég nehéz harcolni, fenyegetőleg viselkedni, vagy akár kinyilvánítani valaki iránt a
szeretetünket, ha az a valaki gyengeelméjű netán teljesen őrült…

Te leszel a család feje, megpróbálod a halhatatlan dicsőség felé vezetni fiaidat, használva képességeiket,
bármilyenek is  legyenek azok,  ki  fogod használni  a körülményeket,  hogy az emberiség történelmének nagy
könyvébe beleírd családod nevét és elnyerd az uralkodó kegyét.

A játék célja és az Eseménykártyák előkészítése
Célotok, hogy minél több Győzelmi Pontot (GYP) szerezzetek. Ha egyenlőség alakul ki a játék végén, a

Régiók száma és ez után a Karakterek száma dönti  el,  hogy ki  lesz a győztes.  Csak az Eseménykártyákon
olvasható  és  teljesített  Győzelmi  feltételekért  kapod  meg  a  pontokat.  A játék  elején  keverjétek  meg  az
Eseménykártyákat (melyeknek lila háttér előtt egy tekercs van a hátoldalán). Vegyetek el belőlük 12 darabot és
képezzetek belőlük Eseménypaklit; ezt tegyétek a játéktábla mellé, a maradék Eseménykártyákat pedig tegyétek
vissza a dobozba.

Javaslat egy rövidebb és család-barátabb változathoz: kezdjetek 8 vagy 10 Eseménykártyával.
Attól függően, hogy hosszabb, vagy rövidebb játékot akartok, az Eseménypaklihoz hozzáadhattok, vagy

elvehettek belőle. A 12 lappal 90-120 perces játékra számíthattok. A két legfelső lapot tegyétek a pakli mellé
arccal lefelé (ez azt jelenti, hogy a két első körben nem lesznek Eseménykártyák felfedve). Ezután a következő
két lapot arccal felfelé tegyétek a másik két-arccal lefelé lévő- lap mellé. Ezeken a lapokon máris láthatóvá
válnak a Győzelmi feltételek, melyekről később adunk áttekintést.

A játék előkészítése
Kilenc  Karakter  képesség  van  a  játékban,  melyeket  karton  tokenek  jelképeznek.  Válogassátok  szét

ezeket típusok szerint és könnyen elérhető helyre tegyétek a játéktábla mellé. Minden játékos választ egy színt a
családjának és megkapja a hozzá tartozó 10 db Karakterkártyát (5 férfi és 5 női lapot). Tegyétek a játéktáblát a
játéktér közepére. Ha 2 vagy 4 játékos játszik, minden játékosnak lesz saját Kezdő Régiója, a saját színének
megfelelően. Ha 3 játékos játszik, a legfiatalabb játékossal kezdődően válasszatok Kezdő Régiót. Mindig kell
legalább 2 kártyahelynek lennie a Kezdő Régiótokban. Minden játékos helyezzen el egy férfi és egy női lapot a
Kezdő Régiójában.

Ha 2 vagy 3 játékos játszik, egyes régiókat le kell  zárni.  Ezekbe nem léphettek be, mivel ezek nem
elérhetőek. Vegyétek elő azokat a színeket, melyeket nem választott senki és arccal lefelé használjátok arra, hogy
az el nem érhető régiókat lefedjétek velük. 3 játékos esetén, a legfiatalabbal kezdve, minden játékos egy-egy
régiót választ ki, melyeket lezártok. Ezek a régiók nem lehetnek egy játékos Kezdő Régiójával sem határosak. 2
játékos esetén zárjátok le azt a két sarkot, mely nem Kezdő Régió és a mellettük lévő 3-3 régiót (így összesen 8
régió lesz lezárva).

Minden Karakternek 3 képessége lehet a játékban. Válasszatok 3 különböző Képességet mindkét kezdő
karakteretek részére az alábbi listából (kivéve a Elmebajt és a Szerencsét). Tegyétek a megfelelő tokeneket a
kártyákra. A Képességeket választhatjátok titokban, nyíltan, együtt, vagy mindenki magának. Választhatjátok a
Képességeket  a  már  látható  harmadik  és  negyedik  körre  szóló  Eseménykártyáknak,  illetve  azok  győzelmi
feltételeinek megfelelően is.

 Harc-  Íjászat,  Kardozás,  Mágia-  ezek  azok a  Képességek,  melyek  segítenek meghódítani  vagy
megvédeni  Régiókat  (mindhárom  egyformán  erős,  csak  relatív  erejük  különböző;  pl.:a  Mágia  legyőzi  a
Kardozást, de gyenge az  Íjászattal szemben)
 Ítélőképesség  – Bátorság, Kormányzás, Oktatás – ezen Képességek békésen szereznek számodra
győzelmi pontokat
 Állattenyésztés  –  ez  a  Képesség  ellát  téged  étellel  (a  Karaktereidnek  szükségük  lesz  ételre  a
túléléshez, Életerőt (pontokat) veszíthetnek, ha éhesek)



 Pénz  – ez egy általános Képesség, mellyel lehetőséged lesz kereskedni ha rajtad a sor: 2 pénzért
vehetsz 1 Képességet, vagy 3 pénzért 2 Képességet.
 Elmebaj  – Ezt  a  képességet  nem lehet  önként  választani!  Önmagában semmilyen hatása  nincs,
sokkal  inkább  korlátozza  a  Karaktert  ügyei  intézésében  (az  Elmebaj  hatékonyan  gátolja  a  Karaktert  más
képességek megszerzésében.)
 Szerencse  –  Ezt  a  képességet  sem  lehet  önként  választani!  Csak  Akciókártyák  segítségével
szerezhető meg, lásd a különleges „Sors” Akciókártyát.

Minden játékos vegye el a saját kis „spanyolfalát” és 5 db címeres tokent a saját színében. Keverjétek
meg a különleges Akciókártyákat (amiknek a hátán barna háttér előtt egy tekercs van) és arccal lefelé tegyétek a
játéktábla mellé. Az aranyszínű műanyag tokenek a Győzelmi Pontokat (GYP-k) fogják jelképezni, míg a piros
műanyag tokenek az Életerőt/pontokat (ÉP) –vagy másképpen a Karakterek korát. Helyezzétek mindkét kupacot
a játéktábla mellé. Most már készen álltok a játék elkezdésére!

Javaslat: Néhány Képesség  tokennek  „2”  értéke  van.  Ezeket  akkor  használjuk,  ha  már  nincs  elég
általános token. Ez igaz mind a GYP-kre, mint az ÉP tokenekre, viszont ezeknek „3” az értékük.

Rövid játékösszefoglaló
A játékot fordulókban játsszuk. Minden forduló elején a kezdőjátékos szerepe óra járásának megfelelően

mozog a tábla körül és ő is ebben az irányban adja tovább. Minden forduló végén a sorban az első felfedett
Eseménykártyán  lévőket  kiértékeljük.  Ezután  ezt  eltávolítjuk  és  a  sor  végére  egy  újabb  Eseménykártyát
helyezünk, az előtte lévő kártyák pedig előrecsúsznak. A két első, arccal lefelé elhelyezett Eseménykártyát nem
értékeljük ki, csak eltávolítjuk őket, így az első két körben valójában nincsenek Eseménykártyák. Ezek a kártyák
közlik a játékosokkal az adott körben a Győzelmi feltételeket, legyen az bizonyos tokenek megszerzése, adott
számú Karakter és Régió birtoklása a táblán, vagy kár okozása az ellenfél Karaktereinek. A játékosok ezen
Győzelmi feltételek teljesítésével a lehető legtöbb győzelmi pont megszerzésére törekednek. A második -kisebb-
bónusz  az  Eseménykártyákon  egy-egy  különleges  Akciókártya  lehet,  mely  segítségére  lehet  a  játékosnak
bizonyos helyzetekben. 

A játék kezdete
Az a játékos lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb csókolt meg valakit. Az a csók, amely ezen mondatok

meghallgatása után csattan el, nem számít. :) A kezdőjátékos megkapja a narancs színű „Kezdőjátékos kártyát”
és  maga  elé  teszi  azt.  Ezután  a  játékosok  váltakozva  következnek  egy-egy  körre  minden  fordulóban,  a
Kezdőjátékos pozícióját körbeadva, és minden forduló végén egy-egy Eseménykártyát kiértékelve.

A játék egy fordulója
1) Add tovább a Kezdőjátékos kártyát a következő játékosnak (kivéve az első fordulót). Ő lesz az első aki ebben
a fordulóban játszhat, majd a többi játékos utána következik az óra járásának megfelelően.
Egy játékos egy fordulón belül használhatja a játéktáblán lévő bármelyik Karakterét (de nem kell, ha
nem akarja).  Minden  egyes  Karakter  vagy  mozog,  vagy  használhatja  a  Képességeit,  hogy  a  játékos
tokeneket szerezhessen és a „spanyolfala” mögé tehesse azokat.
FIGYELEM!  Először  mozgasd  az  összes  Karaktered,  amivel  mozogni  szeretnél,  és  csak  utána  használd  a
többiek képességeit. Ezt a sorrendet nagyon fontos betartani. Ha már egyszer elkezdtél tokeneket begyűjteni,
nem mozoghatsz többet!

1. A Karakter mozgatása:
A játékos  mozgathatja  bármelyik  Karakterét  egyszer  (mármint  azokat,  amelyeket  mozgatni  szeretné)  egy
szomszédos Régióba (sajátjába, semlegesbe, vagy akár ellenségesbe- olyanba, amely másik játékoshoz tartozik-
is). Ez azt jelenti, hogy minden Karakter egy határvonalat léphet át egy fordulóban. A kártya helyzetének az
adott Régióban nincs szerepe a játékban.
Az alábbi esetek állhatnak elő:

A. A játékos a Karakterét a saját Régiójába mozgatja.
Megteheti  ezt,  ha  van  üres  kártyahely abban a  Régiójában.  Viszont  nem cserélhet  fel  Karaktereket



egymással (ha nincs szabad hely). Ezután a mozgatott kártyát egy picit elfordítja, hogy jelezze, azt a kártyát már
használta abban a fordulóban.

B. A játékos a Karakterét semleges Régióba mozgatja. Ebben az esetben 2 lehetőség adódik
I. Benéz azzal a céllal, hogy partnert találjon magának és gyermeket nemzzen valakinek. Ehhez dob a 3 piros
kockával és így létrehoz egy semleges Karaktert, melynek a Képességeit a 3 piros kocka írja le. Elveszi a
megfelelő tokeneket és a Régióra helyezi azokat. Ha egy Képesség kétszer jelenik meg a dobott kockákon, a
Karakter szerez egyet a Képességből, és további egy Elmebajt is. Ez a semleges karakter férfiként és nőként
egyaránt szerepelhet. A játékos ennek a Karakternek nemz gyermeket!

Most pedig nézzük, hogy születnek a gyermekek- az új Karakterek:
A játékos  számokat  rendel  a  létható  tokenekhez.  Az  1-3  számok  a  saját,  „nézelődő”  Karakteréhez

tartoznak, a 4-6 számok pedig a semleges Karakterhez. Ezeket a számokat a többi játékossal is közli. Ezután a
játékos dob a 3 fekete kockával és összehasonlítja dobását a Karakterekhez rendelt számokkal. (az egyszerűség
kedvéért tegyük a kockákat a tokenek mellé). A kockák mutatják majd, hogy az újszülött mely Képességeket
örökli.

FIGYELEM! Egy  Karakter egy Képességet  csak egyszer birtokolhat. Egy Képesség  akkor  sem
öröklődik többször, ha az kétszer, vagy háromszor került kidobásra (azonos érték szerepel a fekete kockákon,
vagy azonos Képessége van mindkét Karakternek). A többszörös öröklődés helyett Elmebaj képességet szerez az
újszülött. Abban a ritka esetben, ha mindhárom kidobott érték egy a szülőknél már  szereplő Elmebaj Képességre
mutat, a gyermek teljesen bolond lesz, három Elmebaj Képességgel. A játékos ezután kiválasztja az egyik még
fel nem használt Karakterkártyáját és elhelyezi rajta a frissen, a  készletből örökölt Képesség-tokeneket. Végül a
gyermek  kártyája  a  tokenekkel  együtt  a  játékos  egy  saját,  -a  gyermek  fogantatási  és  amúgy  semleges
Régiójával- szomszédos Régiójában elhelyezésre kerül.

FIGYELEM! Kell, hogy legyen üres hely a játékos új Régiójában, különben a gyermek nem születik
meg. Emlékezned kell arra, hoy a „nézelődő” Karaktered vissza fogy térni a saját eredeti Régiójába. Fordítsd el a
gyermek kártyáját egy kicsit- így jelezve, hogy az nem szerepel többet ebben a fordulóban. A semleges Régióra
került tokenek megmaradnak és a semleges Karakter ott éldegél, mindaddig, amíg valaki meg nem hódítja azt a
Régiót a játék egy későbbi szakaszában – lásd lejjebb.

Javaslat  gyakorlottabb  játékosoknak: Ha  dobtál  egyet  a  gyermek  születéséhez,  elutasíthatod  és
dobhatsz helyette még egyet, (de a második dobást már el kell fogadnod). Azt a szabályt is alkalmazhatod, hogy
a semleges Régióba benézve elutasítod a semleges Karaktert és nem születik gyermeketek.

II. Semleges  Régió  elfoglalása  –  egy  karakter  elhelyezése  egy  ilyen  kártyahelyen  valójában  a  Régió
meghódítása. Forgasd el a Karaktert, hogy jelezd, azt már használtad ebben a fordulóban. Minden semleges
Karakter, mely ebben a meghódított Régióban jelen volt elpusztul (tedd vissza az őt jelképező 3 tokent a
kupacaikba).  Egy  meghódított  semleges  Régió  többé  nem lesz  semleges  ismét,  ezután  mindvégig  egy
játékoshoz tartozik majd.

C A játékos a Karakterét egy szomszédos Régió határához mozgatja, mely az ellenfélé
I. „Benézni” a szomszédhoz azzal a szándékkal, hogy gyermeket nemzzünk neki

Az aktív játékos Karakterkártyáját félútig –a kártya felét az ellenfél Régiójára helyezve- mozgatja. Az
érvényes akcióhoz az ellenfél jelenlévő karakterének ellenkező neműnek kell lennie. Az aktív játékos valójában
házassági  ajánlatot  tesz  az  ellenfelének,  aki  vagy  beleegyezik,  vagy  ellenkezik.  Ha  beleegyezik,  mindkét
játékosnak lesz egy új gyermeke, mely a fentebb leírtakhoz hasonló módon születik (a Képességekhez rendelnek
1-6-ig számokat, stb.) Először az aktív játékos dob és nemzi gyermekét, azután az ellenfél elfogadja a házassági
ajánlatot és ugyanazt teszi. Ismét mindkét játékosnak szüksége lesz szabad helyre az adott gyermek számára az
egyik szomszédos Régiójukban.

Ha az ellenfél tiltakozik a házasság ellen, az aktív játékos elveszít egy kört és visszahelyezi a Karakterét
annak eredeti Régiójába (és kicsit elfordítja, jelezve, hogy azt ebben a fordulóban már használta). A Karaktert
akkor is vissza kell helyezni az eredeti Régiójába, ha a házasság sikeres, de ebben az esetben az aktív játékosnak
lesz egy gyermeke is. Ne feledjük el az aktív játékos Karakterkártyáját és az újszülöttét egyaránt kissé elfordítani



-ebben a fordulóban már nem használhatjuk őket!

II. Egy Karakter félútig történő mozgatása egy szomszédos Régióhoz, mely az ellenfélé és TÁMADÁS
bejelentése
Egyszerre csak egy Karakter támadhat. A Harc részleteinek megismeréséhez nézzétek meg a vonatkozó

részt. Ha a védő nyer, meghiúsítja a támadást és a támadó veszít 1 ÉP-t (a támadó karakterére helyez egy piros
tokent). A támadó karakter visszatér az eredeti Régióba és egy kicsit elfordításra kerül. Ha a támadó nyer, két
lehetősége lesz:

a. Kihasználhat egy Karaktert a legyőzött Régióban nem kívánt gyermek nemzésére
Ebben az esetben, egyik a legyőzött Régióval szomszédos saját Régiójában létrehoz egy újszülöttet a

fent leírtak szerint (feltéve hogy van ott egy szabad hely). A vesztes védő így nem jut gyermekhez. Ezután a
támadó visszatér a támadó Karakterével annak eredeti Régiójába, tehát a legyőzött Régió továbbra is a védőhöz
tartozik. Minden olyan Karakter, mely a legyőzött Régióban van, veszít 1 ÉP-t (ezt 1-1 piros token felrakásával
jelezzük)!

b.  Meghódíthatja  a  védő  Régióját,  úgy,  hogy  a  védő  Karaktereinek  vissza  kell  vonulniuk  a  védő
szomszédos Régióiba, melyekben van elég hely, és ezen visszavonulók még veszítenek is 1-1 ÉP-t (melyet 1-1
piros token felrakásával jelzünk).
FIGYELEM! Ha a Védő nem tud teljes mértékben visszavonulni (nincs egyáltalán szomszédos Régiója,
vagy nincs ott elég szabad helye), azon Karakterek, melyeknek nem talál helyet, kikerülnek a játékból
(még akkor is, ha maradna ÉP-juk).

Általános mozgatási szabályok: Azon karakterek, melyek mozgatásra kerültek, kicsit el kell fordítani, hogy
jelezzük, a fordulóban többet nem használhatóak a tulajdonos által.
Ha egy Régióból  az összes  Karakteredet  elmozgatod:  A Régió továbbra is  a  tied marad.  Ezt  a címereid
egyikének  lehelyezésével  tudod  jelezni.  Ha  már  nincs  ebből  több,  használd  az  egyik  játékon  kívüli
Karakterkártyádat arccal lefelé helyette. Ha egy ellenfél megtámad egy ilyen Régiót a későbbiekben, akkor te
nem tudsz ott védekezni és az ellenfél automatikusan meghódítja azt.
FIGYELEM! Nem lehetséges gyermeket nemzeni a saját Karakterünkkel, minden esetben szükséges egy
semleges Karakter, vagy egy ellenfél ellenkező nemű Karaktere.

2. Tokenek szerzése a Karakterek képességei alapján!
Az aktív játékos piros ÉP tokent  tesz minden játékban lévő Karakterére,  amely még nem mozgott  ebben a
fordulóban (a Karakter „öregszik”). Ezután nyíltan kiválaszt egyet a három Képesség-token közül mindegyiken
melyet a Karakter megkap a „spanyolfal” mögött.
FIGYELEM! A tokeneket nem a Karakterekről vesszük el, hanem a megfelelő kupacokból a játéktábla
mellől.
A Karaktereken lévő tokenek csak azokat a lehetőségeket jelképezik, mely tokenekhez így hozzá lehet jutni. Az
Elmebaj  tokent  nem lehet  elvenni,  ez inkább csökkenti  az adott  Karakter  részére választható lehetőségeket.
Forgassuk el kissé az összes Karaktert a tokenek megszerzése után, hogy jelezzük, ezeket a Karaktereket már
használtuk a fordulóban.
FIGYELEM! Maximum 4 ÉP tokent tehetünk egy Karakterre.
Ha épp az 5. elhelyezésére készülünk (tulajdonképpen az 5. életerejét vennénk el), akkor ehelyett a Karakter egy
Képesség-tokenjét tegyük be a „spanyolfal” mögé, a Karaktert  magát  pedig tegyük vissza a ki  nem játszott
Karakter-kártyáink közé. Ez a Karakter később újra megszülethet, de természetesen más Képességei lesznek. A
fennmaradó Képesség- és ÉP tokeneket tegyük vissza a megfelelő kupacba.

Ha már minden játékos sorra került:

2) Forgassuk  vissza  az  összes  Karakter-kártyát  függőleges  állásba,  hogy  a  következő  fordulóban
ismét használhassuk őket.



3) Értékeljük ki az Eseménykártyát együtt.
Most már meghatározható melyik játékos kap GYP-t vagy Akciókártyát és milyen módon szerezheti meg azt,
azzal  hogy  teljesítette  a  Győzelmi  feltételeket.  Ha  egyszer  minden  Győzelmi  feltételt  teljesítettünk  az
Eseménykártyán,  azt  dobjuk a dobópakliba és fedjünk fel  egy új  Eseménykártyát,  úgy hogy azt  a sorban a
negyedik helyre tesszük (a korábbiakat pedig előre toljuk). Így mindig 4 darab Eseménykártyát látunk, melyek
alapján a következő fordulóinkat megtervezhetjük.

Harc – három fázisa van
1. Tokenek választása

Három Harci  token  típus  van  (Íjászat,  Kardozás,  Mágia).  Mindkét  résztvevő  fél  (támadó  és  védő)
titokban a kezébe veszi a kiválasztott számú Harci tokent, csak a „spanyolfala” mögött találhatóak közül.
FIGYELEM! Minden kiválasztott Harci token felhasználásra kerül, azokat nem kapjuk vissza!

2. Oktatás
Mindkét játékos eldönti, hogy tanítanak-e új harcstílust bármely a harcban résztvevő Karakterüknek. Ha

egy játékos  egy bizonyos  tokent  szeretne  a  Harc  során  használni  (pl.  Kardozást),  melyet  a  Karaktere  nem
birtokol, (nincs a Karakter-kártyáján ilyen token), a Karaktert először ideiglenesen meg kell tanítania. Ez úgy
történik,  hogy megvásárolunk egy olyan tokent  és a Karakter  mellé helyezzük a táblára.  Egy játékos annyi
Karaktert tanít meg annyi Harcstílusra, amennyit csak akar egy fordulóban. Ez érvényes mind a támadóra, mind
a védőre. Az egyetlen kivétel, hogy ha a védőnek több Karaktere van a védekező régión, mely esetben minden
Karakter képessége jogosult a teljes védelemre (akkor azokat a Harci tokeneket használhatja, melyeket legalább
egy Karaktere birtokol). Például, ha az egyik védő Karakternél van Kardozás, a másiknál pedig Íjászat, akkor a
védő használhatja mindkét  harcstílust  védelemre és nem kell  azokat  megtanítania  a  Karaktereinek -de ha a
Mágiát is szeretné használni, azt ideiglenesen meg kell tanítsa az egyik Karakterének.
FIGYELEM!  A Harci  tokenek ilyetén felhasználása,  hogy a Harcban résztvevő Karaktereket  tanítjuk,  csak
ideiglenes és hatásuk csak az aktuális Harc erejéig tart! Ezután tegyük őket vissza a kupacaikba.

3. A Harc maga
A Harc maga is fordulókból áll. Minden egyes Harci fordulóra mindkét résztvevő egy-egy Harci token

kézbevételével  készül  fel.  Csak  azokat  a  tokeneket  használhatják,  melyeket  a  Harc  elején  kiválasztottak  a
„spanyolfaluk”  mögül.  Ezután  ezeket  egyszerre  felfedik.  Ha  mindketten  azonos  tokent  fedtek  fel,  a  Harc
döntetlennel ér véget. Ha különböző tokeneket fedtek fel, azok kombinációja határozza meg a Harc kimenetelét.
Ha Kardozás és Mágia lett felfedve, a Mágia nyeri a Harci fordulót (a Mágiát felfedő játékos kap egy Harci
pontot, HP-t). Ha Íjászat és Mágia lett felfedve, az Íjászat győz. Ha pedig Íjászat és Kardozás lett felfedve, a
Kardozás győz. Emlékeztetőként minden Harci tokenen látszik a gyengébb Harcstílus annak alsó felében. Ha
valamely játékosnak marad Harci tokenje, ő szintén kap egy HP-t (ez előfordulhat több Harci fordulóban is). A
Harc általános győztese az, akinek a végén több HP-ja van. Ha döntetlen van, a védő nyer. A játékosoknak
minden a Harc elején kiválasztott tokenjüket fel kell használniuk (még akkor is, ha a Harcot feleslegesen nagy
túlerővel nyerik meg). Minden Harcban felhasznált Harci tokent vissza kell tenni a kupacaikba a játékostábla
mellé.

Javaslat egy egyszerűbb játékhoz: Ha fel akarjátok gyorsítani a játékot és ugyanakkor egy kicsit egyszerűbbé
akarjátok tenni, megfontolandó az összes Harci tokent egy fajtából kiválasztani. Ebben az esetben nincsenek
Harci  fordulók,  a  Harc  inkább a  tokenek számának összehasonlítására  redukálódik.  Természetesen ekkor  is
vissza kell tenni az összes felhasznált tokent a kupacaikba. A játékosnak csak akkor kell a Karakterét tanítania,
ha nincs Harcstílus a Karakter-kártyáin.

A győzelmi feltételek áttekintése
Minden forduló végén az aktuális Eseménykártyát ki kell értékelni. Ezt úgy tehetjük meg, hogy felülről lefelé
haladva minden Eseményt külön megvizsgálunk. Kétféle jutalom lehet felsorolva egy Eseménykártyán:

 Egy Győzelmi pont (GYP): Kapsz egy műanyag arany tokent és a spanyolfalad mögé teszed. A 
GYP-k száma titkos a játék folyamán. Lehet a jutalom 2 GYP is.

 Különleges Akciókártya: Húzz egy Akciókártyát. Elrejtheted a spanyolfalad mögé és később 
bármelyik körödben felhasználhatod azt.

Javaslat  egy  egyszerűbb  játékhoz:  Játszhattok  nyílt  kártyákkal,  így  az  összes  játékos  tudni  fogja,  mely



Akciókártyák vannak játékban. Minden Akciókártyát csak egyszer lehet felhasználni, kivéve a Kastélyt, mely a
játéktáblán marad.

Az Eseménykártyákon látható szimbólumok jelentése
 Egy áthúzott „Állattenyésztés” szimbólum: Minden játékosnak meg kell etetnie a táblán lévő Karaktereit,

a  saját  spanyolfala  mögötti  készletéből  egy-egy Állattenyésztés  token felhasználásával.  Minden olyan
Karakter, akit nem tudunk megetetni, 2 db ÉP tokent kap, (tehát két életerőt veszít, vagy akár meg is hal
épp ezért). Minden ebben az akcióban felhasznált Állattenyésztés token visszakerül a közös kupacba.

 Egy  adott  tokentípusból  a  legtöbb  felajánlása.  Ez  lehet  Oktatás,  Bátorság,  Kormányzás  tokenek
bármelyike.  Minden  játékos  titkosan  kiválasztja  a  beadandó  tokentípust  és  annak  mennyiségét  a
spanyolfala mögött, majd egyszerre felfedik azt. Ha több olyan játékos van, aki a legtöbb darabot ajánlotta
fel, mindannyian nyernek. Ezek a játékosok jutalmat kapnak az Eseménykártyán leírtak szerint (többnyire
1 vagy 2 GYP-t -aranytokent, vagy valamilyen Akciókártyát). A játékosoknak vissza kell adniuk az összes
ehhez az Akcióhoz felhasznált tokenjüket a közös kupacban. Ha van 2-es vagy 3-as szám is az aranyszínű
mezőben, úgy a második/harmadik helyért is jár a jutalom.

 A legtöbb Karakterrel rendelkező játékos. A játékosok megszámolják a Karaktereiket a játéktáblán és a
legtöbb Karakterrel rendelkező nyer. Ha több ilyen játékos van, mind jutalomban részesülnek.

 A legtöbb Régióval rendelkező játékos. A játékosok megszámolják a Régióikat a játéktáblán és a legtöbb
Karakterrel rendelkező nyer. Ha több ilyen játékos van, mind jutalomban részesülnek.

 Jutalom  minden  két  vagy  három  Régióért.  Minden  Régiót  csak  egyszer  lehet  beszámítani  az
Eseménykártyán látható feltételbe.

 Jutalom egy adott számú játékban lévő Karakterért. Minden Karaktert csak egyszer lehet beszámítani az
Eseménykártyán látható feltételbe.

 Az a játékos, aki a legtöbb kárt okozza a fordulóban, jutalomban részesül. Ha több ilyen játékos van, mind
megkapja a jutalmat.

 Jutalom jár más játékosoknak okozott kárért. Minden a feltételnek megfelelő játékos megkapja a jutalmat.
 A játékos, aki az ellenfelei legtöbb Karakterét megöli (nem Akciókártyával), jutalomban részesül . Ha több

ilyen játékos van, mind megkapja a jutalmat.
 Jutalom jár az ellenfél Karakterének Harc által történő eltávolításáért.
 A Kéz szimbólum az Eseménykártya végén: Az a játékos, aki megmutatja, hogy adott számú és típusú

tokenje van a spanyolfala mögött, megkapja az Akciókártyát jutalomként. Ezek a tokenek visszakerülnek a
spanyolfal mögé (nem kerülnek a közös kupacba). Több játékos egyidejű jutalmazása is lehetséges.

Különleges Akciókártyák leírása
Akciókártyát  szerezni  csak  egy-egy  Eseménykártyán  látható  Győzelmi  feltételek  teljesítésekor,  bónuszként
lehetséges.  A legtöbb  Akciókártyát  a  játékos  a  saját  körében  tudja  felhasználni.  A játékos  megtarthatja  az
Akciókártyát és akkor használhatja, amikor szüksége van rá.
 Kastély –  a játékos ezt a lapot az egyik saját Régiójában található üres kártyahelyen használhatja fel. Ha

egy  ellenfél  megtámadja  ezt  a  Régiót,  a  játékos  automatikusan  kap  három  különböző  Harci  tokent
védekezéshez  és  nem  szükséges  az  adott  Karakterét  ebben  a  Régióban  tanítani  (hiszen  a  Karakter
ideiglenesen minden Harcstílust ismer).  A Kastélyt  önmaga is meg tudja védeni,  de csak azzal  a három
különböző tokennel, melyet a Harci forduló elején kapott. A Kastélyra Karakter nem helyezhető.

 Győzelmi pont – a játékos becseréli ezt a kártyát egy arany színű GYP tokenre.
 Fűszerész –  a játékos egy Elmebaj tokent kicserélhet az egyik Karakterén bármilyen más Képességre. A

Fűszerészt ezután eldobjuk.
 Sors – a játékos egy Karakter Képességét kicserélheti Szerencsére. A Karakternek ezután 6 életereje lesz. Ha

egy Karakter nem mozog a forduló során, a játékos két ÉP tokent helyezhet rá és két saját választása szerinti
Képesség tokent kaphat egy darab helyett (továbbra is csak azok közül választhat, mely Képességekkel a
Karaktere rendelkezik). A Szerencse Képessége nem örökölhető.

 Genetika – újszülött nemzése esetén a játékos újradobhatja a saját vagy ellenfele kockáit.
 Parancsnok – ha egy játékos egy Harcot megnyer, háromszoros kárt okoz (1 helyett) a vesztes és a Harcban

résztvevő Karakterek egyikének (3 ÉP tokent kell erre a Karakterre feltenni).



 Bájital  –  az  ellenfelednek  való  udvarlást,  a  házassági  ajánlatot  és  a  gyermek  nemzését  annak  el  kell
fogadnia. Mindkét játékosnak születik gyermeke.

 Bájital 4% alkohollal –  az ellenfelednek való udvarlást, a házassági ajánlatot és a gyermek nemzését annak
el  kell  fogadnia.  Mindkét  játékosnak születik  gyermeke.  FIGYELEM! A házasságot  csak  azonos  nemű
Karakterek között lehet megkötni.

 Egy Eseménykártya elpusztítása – a játékos elpusztíthat egyet a felfedett Eseménykártyák közül (az elsőt
nem). Az elpusztított  Eseménykártyát a dobópakliba helyezzük, és új Eseménykártyát fedünk fel.  A már
felfedett Eseménykártyákat az üres hely felé toljuk, úgy, hogy az új kártya a sor végére kerüljön.

 Járvány – minden Karakter a táblán kap egy ÉP tokent. Még a kártyát kijátszó játékos Karakterei is. Ebben
az esetben is meghalhat néhány Karakter...

 Energiaital – a játéktáblán lévő összes Karakteredről elvehetsz egy-egy ÉP tokent.
 Életelixír – a játéktáblán lévő egy Karakteredről elvehetsz 3 db piros ÉP tokent.

Az utolsó szó jogán
Nos, nem volt egyszerű élete az arisztokráciának a középkorban…
Szerettük  volna,  ha  élvezed  a  játékot  és  hagyod,  hogy  az  atmoszféra  körülvegyen  téged  annyira,  hogy
megfeledkezel az idő múlásáról és az egódról, mely nem hagy veszíteni. Annyira, hogy az az érzésed támad, egy
humoros fejezetét írhattad meg egy alternatív történelemnek. Egy olyan fejezetet, mely elméd mélyére süllyed,
és emlékeztet majd az események drámai fordulataira és a változásokra, ha visszaemlékszel rá a jövőben.
A játékszabályok jobb megértése érdekében nézd meg a videót, amit a youtube-csatornánkra és a weblapunkra
töltöttünk fel. Ha kíváncsi vagy rá, mit sütöttünk még ki az Aristoocrazy-vel kapcsolatban a számodra, látogass
el a weboldalunkra: www.jirasgames.com -ra.
Szívesen fogadjuk a játékkal kapcsolatban az észrevételeidet és a javaslataidat, melyeket az e-mail címünkre
küldhetsz közvetlenül: hry@jirasgames.com.
Mi egy független cseh kiadó vagyunk, aki a XXI. századhoz méltó friss és eredeti játékokat gyárt, melyek cseh
alkotók agyából pattantak ki. Támogasd törekvéseinket, és légy a rajongónk, például a Facebook-on. Köszönjük!

© JIRASGAMES a.s. 2012 JG-1007-102012
A játék tervezője és a szabályok szerzője: Jiří Mikoláš
Illusztrátor: Pavel PATA Talaš www.patart.cz
Grafika: Jiří Mikoláš
Angol fordítás: Joe Kundlák
Magyar szabályfordítás: Zólyomi „Zaba” Balázs (c) 2013
Köszönetnyilvánítás:

Szeretnék köszönetet mondani az összes játéktesztelőnek, akik nélkül a játék nem készülhetett volna el. 
Nem fogom őket név szerint felsorolni, mert a játék hosszú időn keresztül több lépcsőben készült, így 
rengetegen tesztelték, és nem szeretnék senkit sem kifelejteni.

Szeretnék szintén köszönetet mondani Pavel Talaš-nak aki a legjobb formáját hozta, idejét és energiáját 
áldozta az illusztrációkért, melyek igazán jól sikerültek. Rengeteg köszönet illeti feleségemet, Darinkát és 
gyermekeimet Jáchymot és Markétkát a hobbim iránti megértésért, melybe apjuk belefolyt.

Szintén köszönöm Joe-nak rövid határidő ellenére történő a gyors és jó fordítást.
Kiadó:
JIRASGAMES, a.s.
Máchova 21, Prague 2, 120 00
Cseh Köztársaság
www.jirasgames.com

Forgalmazó:
Presco group a.s.
Máchova 21, Prague 2, 120 00
Cseh Köztársaság

http://www.jirasgames.com/
mailto:hry@jirasgames.com

	A győzelmi feltételek áttekintése

