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LÉGY ÜDVÖZÖLVE ARKADIABAN 
—-—-—-—-—-—-=-—-—-—-—-—-— 

Távoli földön terül el egy dimbes-dombos, termékeny völgyű vidék. Sokat utazott telepesek fektették le 

Arkadia városának alapkövét. Több egyéb épületen kívül, egy csodálatos kastélyt akarnak építeni az 

egyik dombon. Négy gazdag család – ruhakereskedő, fűszerkereskedő, ács és az ezüstműves – szeretné a 

tekintélyét és befolyását növelni. Emiatt versenyeznek a kastély építésének legfőbb támogatója címért. 

A játékosok építészeket alakítanak. A négy család megbízza őket, hogy tervezzék meg és építsék fel a 

várost és a kastélyt.  

 
 
 
 
 

TARTOZÉKOK 
—-—-—-=-—-—-— 

1 játéktábla 
 

1 építési telek a kastélyhoz 

(10 mezővel a kastély részek számára) 
 

4 paraván a játékosok színében 

(sárga, narancs, zöld, lila) 
 

16 építész zászló (minden színből 4 db) 

A kastély építési telke  

 
Építész zászló 

 

40 épület kártya 
 

40 épület 7 különböző típusban: 

1 lakóház, 2 farm, 3 kocsma, 4 malom, 

5 kovácsműhely, 6 kereskedelmi központ, 7 kolostor 

88 pecsét a 4 család színében (ebből 8 db 5-ös értékű) 

Piros = ruhakereskedő, zöld = fűszerkereskedő, fekete 

= ács, ezüst = ezüstműves 

44 munkás (minden színből 11db színében) 
 

24 semleges munkás (bézs) 
 

28 kastély elem 

A kastély elemek mindegyikébe ragasszatok bele egy 
négyzet alakú pecsét lapkát, a mellékelt 2 oldalán tapadós 
matricák segítségével. 
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Aranyérmék: 1, 5 és 10 értékűek 

 

  

 

A JÁTÉK CÉLJA 

—-—-—-—-=-—-—-—-— 

  
 

A játékosok a házakat és a központi kastélyt építik Arkadia 

városában. A házak építéséért a négy család pecsétjeit 

kapják. Amint egy ház elkészült, folytatható a kastély 

építése. A családoknak a kastély építéséhez való 

hozzájárulásától függően változik a családi pecsétek értéke. 

A játék folyamán minden játékos átválthatja a pecsétjeit 

aranyra – mindenki maga döntheti el, hogy mikor. A 

legtöbb aranyat birtokló játékos nyeri a játékot. 
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Épület kártyák Épületek 

Pecsétek Kastély elemek 

Munkások Pecsét lapkák Arany 
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ELŐKÉSZÜLETEK
—-—-—-—-—-=-—-—-—-—-— 

Az első játék előtt óvatosan nyomjátok ki 

az elemeket. 

Ragasszatok a 28 négyzet alakú pecsét 

lapkákból egyet-egyet minden kastély 

elembe, a jobb oldali ábrának 

megfelelően.  

Az első játékhoz az ezen szabály hatodik oldalán látható 

beállításokat javasoljuk. Ez könnyebbé teszi a játék 

megtanulását. A leírás szerint állítsátok fel a táblát, és utána 

innen folytassátok az olvasást. 

A következőképp folytassátok a játék előkészületeit: 

• Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére. 

• A kastély építési telkét úgy tegyétek a táblára, hogy ne 

takarjon le egyetlen sátortáboros (lásd balra 

az ábrát) mezőt sem. 

• Minden játékos kap egy paravánt (építési 

sátrat), valamint a 4 építész zászlót és 3 

munkást a színében. A négy zászlót  

tűzzétek a paraván tetejére képpel kifelé. Tegyétek a 3 

munkást a paravánotok mögé. 

• A megmaradt munkásokat (a semleges munkásokat is 

beleértve) központi talonként tegyétek a játéktábla

mellé. 

• A kastély elemeket osszátok szét a játéktábla szélén levő 

három közös készlet területen a következőképp: Tegye-

tek 12 elemet (3 pirosat, 3 zöldet, 3 ezüstöt és 3 feketét) a 

kastély első és második szintjének megfelelő készlet helyre.

Mivel csak 4 mező van itt, tegyetek a tábla szélén levő 

mezőkön egymásra 2 azonos színű elemet. A megmaradt 

4 kastély elemet tegyétek a harmadik szint készletének 4 

színes mezőjére. A harmadik szint 4 semleges készlet 

mezője egyelőre üresen marad. Ezek majd a játék során 

kerülnek feltöltésre.  

• Az épületeket csoportosítsátok alakjuk szerint, és 

tegyétek a tábla mellé őket. 

• A pecséteket és az aranyakat is tegyétek a tábla mellé. 

• Alaposan keverjétek meg az épület kártyákat. Minden

játékos 4 képpel lefele fordított lapot kap. Tegyetek 3

plusz kártyát képpel felfele a tábla mellé. A megmaradt

kártyákat képpel lefele, egy pakliba tegyük az asztalra. 
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A JÁTÉK MENETE
-—-—-—-—-=-—-—-—-—- 

A legfiatalabb játékos kezd. Ezután a játék az órajárásának 

megfelelő irányban folytatódik. 

A játékos köre két részre van osztva: 

1. KÖTELEZŐ 

A játékos két lehetőség közül választ egyet: 

A) Épület kártyát használ és leteszi a 

megfelelő épületet 

vagy 

B) Letesz egy vagy több munkást. 

2. NEM KÖTELEZŐ 

Ezek után a játékos használhatja az építész zászlói 

egyikét. 

A lehetőségek részletesen: 

1. KÖTELEZŐ 

A) Egy épület lehelyezése 

A játékos kiválaszt egy épület kártyát a kezéből, elvesz egy

olyan épületet, ami a kártyán látható, és leteszi a táblára az 

alábbiak szerint: 

• vízszintesen vagy függőlegesen legyen szomszédos egy 

már a táblán levő épülettel (a kastély építési telke is 

épületnek számít) 

és / vagy 

• legyen szomszédos egy már letett munkással

(függetlenül annak színétől). 

Annak mezőnek szabadnak kell lennie, amire az épület 

kerül, nem lehet rajta sem épület, sem munkás. 

A játékos tegyen egy olyan színű pecsétet az épületre, 

amilyet a kijátszott épület kártya mutat. A pecsét azt 

mutatja, hogy az épület még építés alatt áll, és hogy melyik

család megrendelésére kezdték el építeni. 

A kijátszott épület kártyát tegyétek egy dobópakliba, ez a 

lap kikerült a játékból. Ez után a játékos húz egy új lapot, 

hogy újra négy legyen a kezében. Választ egyet a képpel 

felfele fordított három lapból, vagy felhúzza a képpel lefele 

fordított pakli legfelső lapját. Ha a játékos a három képpel 

felfele fordított lapból választ egyet, akkor azonnal fel kell 

fordítania egy új lapot a pakli tetejéről, hogy kiegészítse az 

asztalon levő lapokat. 

Semleges munkások: =

A táblán, néhány mezőn sátortáborok 

láthatóak, a játékosok itt tudnak idény 

(semleges) munkásokat toborozni. 

Ezek a sátortáborok nem számítanak épületnek, így ide 

lehet építkezni. Ha a játékos a táblára egy sátortábor lefe-

désével épít, akkor azonnal elvehet semleges munkásokat a 

készletből – egy semleges munkást minden olyan épp 

letakart mezőért, amin sátortábor volt látható. A semleges

munkások a játékos paravánja mögé kerülnek. 

Példa épület lehelyezésre (lásd az alábbi 

ábrát): 

Zöld játékos egy olyan épület kártyát 

játszik ki, amin a kereskedelmi központ, 

és a ruhakereskedő piros pecsétje 

látható. Zöld elvesz egy kereskedelmi 

központot a készletből és leteszi a 

táblára. 

4
3 1 6 7 

5 

2 

1. ábra 

az épület négy lerakási lehetőségét 

mutatja: Lehet az 1, itt a kereskedelmi

központ szomszédos egy már lerakott 

munkással. A 2. és 3. lehetőségnél 

másik épülettel érintkezik. És a 4. 
lehetőségnél két épülettel és egy 
munkással szomszédos. 

2. ábra 

három olyan lehetőséget mutat, ahova 

nem lehet letenni az épületet. Az 5. 
lehetőségnél a kereskedelmi központ 

takarja a már megépített kolostort. A 6. 

és 7. esetben sem munkáshoz, sem másik 

épülethez nem ér (átlósan nem elég). A 

játékos a 4. lehetőséget választja, és 

ennek megfelelően teszi le az épületet (3. 

ábra). 

3. ábra 

Mivel a kereskedelmi központ letakar egy 

sátortábort, a Zöld elvesz egy semleges

munkást a központi készletből és a 

paravánja mögé teszi. Majd rátesz egy piros 

pecsétet (amit a kijátszott kártya mutat) a 

kereskedelmi központra. Végül húz egy új 

épület kártyát és vége a körének. 
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B) Munkások elhelyezése 

A játékos választ egyet a táblán levő épületek közül. 

Elhelyez tetszés szerinti számú saját vagy semleges

munkást, amit a paravánja mögötti készletből vesz el, a

kiválasztott épülettel vízszintesen vagy függőlegesen 

szomszédos üres mezőkön.  

Fontos: Minden munkás, amit a játékos az adott körben 

lehelyez, ugyanahhoz az épülethez kell csatlakozzon. Ha

egy munkás lekerült egy mezőre, az már a játék végéig 

azon a mezőn marad. Nem lehet őket elmozgatni vagy 

levenni. 

Megjegyzés: Ha a játékos egy sátortáborra tesz egy munkást, 

akkor nem kap érte semleges munkást. 

A jobb alsó sarokban látható egy példa a munkások 

elhelyezésére. 

Egy épület elkészül: 

Ha egy épületet teljesen körbezárnak egy akció miatt (vagy

―A: Egy épület lehelyezése‖ vagy ―B: Munkások elhelyezése‖), 

akkor az elkészül. Tehát  

➔ elszámolás és a 

➔ kastély építésnek folytatása következik. 

Egy épület akkor van teljesen körbezárva, ha minden vele

vízszintesen és függőlegesen szomszédos mező foglalt (vagy 

munkással, vagy másik épülettel vagy a tábla szélével). 

➔ Elszámolás: Minden játékos, aki munkást helyezett el 

ezen épület mellett pecsétet kap. Minden saját munkás 

után, ami (vízszintesen vagy függőlegesen) szomszédos a 

körbekerített épülettel, a játékos kap egy olyan színű 

pecsétet, amilyen az épületen fekszik. Az a játékos, akinek 

a köre van épp, az megkapja a befejezett épület pecsétjét is

pluszban (mivel ő váltotta ki az elszámolást). A játékosok 

a pecsétjeiket a paravánjuk mögé teszik. 

Fontos: A semleges munkások után senki nem kap pecsétet! 

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy több épület is egyszerre készül 

el. Ebben az esetben minden épületet külön-külön kell értékelni, 

így egy munkás több pecsétet is szerezhet. Emellett az is

megtörténhet, hogy egy épületet úgy tesznek le, hogy az azonnal 

körbe van zárva. Ebben az esetben is normál értékelés következik.

Ha nincs elég normál pecsét, akkor a játékosok átválthatják a 

pecsétjeiket ötösével egy nagyobbra, aminek az értéke 5. 

➔ A kastély építésének folytatása: Ezt követően az a 

játékos, akinek a köre van, letesz egy kastély elemet minden 

újonnan körbezárt épület után a kastély építési telkére. 

Megjegyzés: A kastély határozza meg a családi pecsétek értékét.
Az építési telek 10 mezőt tartalmaz, amelyeken minden családnak 2 
pecsétje látható. A játék kezdetén ezért minden pecsét értéke 2 
arany. A játék folyamán kastély elemek kerülnek az építési telek 
10 mezőjére - egymás mellé vagy egymás tetejére téve. Emiatt 
az egyes pecsétek értéke változik, attól függően, hogy az adott
családi pecsétből éppen mennyi látható, ha a kastélyra felülről 
tekintetek. 

Amikor egy kastély elemet letesz, a játékosnak a következő 

szabályokat kell betartania: 

Először a kastély első szintjét kell megépíteni, mielőtt a 

második szintet elkezdenétek. A játékos egy tetszőleges 

kastély elemet választ az első szint építési anyagaiból, és 

leteszi az építési telek egy még szabad mezőjére. 

Amint a legalacsonyabb szint mind a 10 mezője megtelt, a

megmaradt 2 elemet a harmadik szint készletéhez kell adni

(és letenni a játéktábla szélén levő négy szabad mezőből

kettőre). Ezt követően a második szint épül meg ugyanilyen 

módon, a második szint készletéből. Amint a második szint 

is elkészült, a megmaradt 2 elemet újra a harmadik szint 

készletéhez kell tenni. 

Figyelem: Amikor a második szint elkészül, elkezdődik a 

játék vége (lásd 6. oldal). 

Példa munkás lehelyezésre és az azt követő elszámolásra: 

Lila az 1 B) “Munkások elhelyezése” lehetőséget választja.  
A kereskedelmi központot választja. Ezen kereskedelmi 
központ mellé letesz néhány munkást a talonjából. Lerak 
két saját munkást (lila), és egy semlegest. Ezzel mind a 
kereskedelmi központot, mind a kolostort teljesen körbe 
zárja. 

Elszámolás következik: 

Narancs egy piros pecsétet kap a központi készletből, mivel 
egy munkása található az elkészült kereskedelmi központ 
mellett. Lilának két munkása van a kereskedelmi központ 
mellett, így kettő piros pecsétet kap a központi készletből. 
Valamint megkapja a kereskedelmi központon fekvő piros 
pecsétet is. 
A sárga és zöld is két zöld pecsétet kap a készletből a 
kolostor elkészülte miatt. Lila egy zöld pecsétet kap a 
készletből, és ismét övé az épületen –a kolostoron- heverő 
pecsét. 
Ezután Lila játékos letehet (és le kell tennie) két tetszőleges 
kastély elemet az első szint készletéből a kastély építési 
telkére. A két fekete elemet választja, mivel az előző 
fordulókban már sok fekete pecsétet gyűjtött. 
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2. NEM KÖTELEZŐ: Az építész zászló 

használata 

A saját köre végén a játékos eldöntheti, hogy fel akarja-e

használni a 4 építész zászlója egyikét. Ha igen, akkor kap

két saját munkást a központi készletből (a zászló kikerül a 

játékból). 

Valamint, miután kijátszotta a zászlóját, a játékos 

végrehajthat egy értékelést, csak a maga számára: 

A játékos átválthat bármennyit a már összegyűjtött 

pecsétjeiből (akár különböző családokét is). A pecsétek 

visszakerülnek a központi készletbe, és a játékos aranyat 

kap cserébe. A pecsétek értéke a kastély aktuális állapotától 

függ. A fentről látható, adott színnek megfelelő kastély 

mezők száma határozza meg egy pecsét értékét. A játékos 

döntheti el, hogy melyik pecséteket akarja átváltani és 

megkapja az azoknak megfelelő számú érmét érte. A játék 

során így minden játékos legfeljebb 4 értékelést tarthat 

magának, hogy aranyhoz jusson. Ezen kívül a játék végén 

van egy végső értékelés. 

Példa: 

A köre végén a Zöld játékos kijátssza az egyik építész 
zászlóját és kap 2 zöld munkást a központi készletből.
Ezután tart egy értékelést magának: Átvált 7 
ruhakereskedő pecsétet (piros), és 5 ezüstműves 
pecsétet (ezüst). Fentről nézve a kastélyt, 3 piros, és 4 
ezüst mező látszik. A zöld így kap: 

7 piros pecsét x   3 piros mező = 21 arany érme

5 ezüst pecsét x   4 ezüst mező = 20 arany érme 

41 arany érme 

A JÁTÉK VÉGE

—-—-—-—-=-—-—-—-— 

A játék vége akkor kezdődik, amikor valamelyik játékos a 

kastély második szintjének utolsó elemét felteszi. A

megmaradt két kastély elem a harmadik szint készletéhez 

kerül. A játékos befejezi a körét, ahogy eddig is (azaz

például tarthat értékelés, ha van még építész zászlója). 

Megjegyzés: Ha a játékos több épületet is befejez a körében, 
így több kastély elemet tehet le, akkor is a második szint 
készletéből az utolsó két kastély elemet a harmadik szint
készletébe kell tenni. Ha a játékos még további elemeket tehet 
le, akkor azokat a harmadik szint készletéből veszi el (ami most
8 elemet tartalmaz), és a harmadik szintre teszi őket. 

A játék ezen szakaszában minden játékosnak van még egy 

utolsó köre. Az a játékos, aki kiváltotta a játék végét, kerül 

utoljára sorra. Ha az utolsó forduló alatt elkészül egy ház, 

(teljesen körül lesz zárva), a játékosok a harmadik szint 

készletéből használhatnak fel kastély elemeket. Ezen utolsó 

forduló után a játék véget ér. Minden játékos kiértékeli a 

megmaradt pecsétjeit. A végső értékelés is a fentebb leírt 

módon zajlik. 

Az a játékos nyerte a játékot, akinek a 

legtöbb aranya van. Ha kettő vagy 

több játékos holtversenyben áll az 

élen, akkor ezek a játékosok

egyformán gazdagok – több győztes

van. 

Taktikai tanácsok: 

1)  Próbáljatok sátortáborokat lefedni az épület lerakáskor! Több 
semleges munkással könnyebb épületeket körül keríteni, és 
így plusz pecséthez jutni. 

2)  Tegyétek le úgy a munkásaitokat, hogy ti váltsátok ki az 
értékelést. Így plusz pecsétet kaptok. 

3)  Ne játszatok ki olyan épület kártyát, aminek a pecsétje épp a 
legértékesebb! A többi játékos befejezheti az épületet és sok 
pecsétet kaphat. 

4)  Időben használd az építész zászlóid, hogy új munkásokat 
szerezz! Van értelme egy zászlót úgy használni, hogy nem 
tartasz értékelést. Az értékelések száma nem, de egy megfelelő 
pillanat eldöntheti a játékot. 

5)  Figyeld a játék végét! A le nem tett munkások a játék 
végén nem érnek semmit. 

6)  Tartsd szemmel a többi játékos pecsétjeit! Így tudod 
szándékosan csökkenteni az értékük egy megfelelő kastély 
elem lehelyezésével. 

7)  Úgy tedd le a munkásaidat, hogy azok több épülettel is 
szomszédosak legyenek! Így mindegyik elszámoláskor fizet-
nek neked. 
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Hogy könnyebben tanulható legyen a játék, a következő beállításokat javasoljuk az első játékhoz: 
 

 

Vegyétek ki a következő 7 épület kártyát a játékból: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegyétek az ezeknek megfelelő hét épületet és a kastély építési telkét a táblára az alábbi ábrán látható módon. A 

lerakásukkor tájékozódjatok a sátortáborok segítségével. Tegyétek a kártyán látható színű pecsétet az épületekre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azonkívül, ami le van írva az ―Előkészületek‖ fejezetben, minden játékos kap semleges (bézs) munkásokat. 
 

Ha 2 játékos van, akkor minden játékos 3 semleges 

munkást kap. Ha 3 játékos van, akkor mindegyikük 2 

semleges munkást kap. Ha 4 játékos van, akkor minden 

játékos 1 semleges munkást kap. 
 

A megmaradt anyagokat az ―Előkészületek‖ fejezetben írtuk le, és folytassátok az olvasást onnan. 
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