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1. NE KEVERJE ÖSSZE a különböző színű kártyákat. Ehelyett keverje a színeket külön-külön.
2. Adjon minden játékosnak egy Kastély kártyát és osszon minden színből egyet-egyet.
3. Minden játékos nézze meg a kártyáit és tegye arccal (írással) lefelé a  Kastélya köré, úgy, hogy 

mindegyik kártya a Kastély másik oldala mellé kerüljön. Ez lesz a játékos kezdő bárói BIRTOKA. 
A kártyákat így letéve azok egy-egy telket jelképeznek: a lefordított vörös kártyák a BÁNYÁK, a 
zöldek az ERDŐK, a kékek a FOLYÓK és a fehérek a LEGELŐK.
Ezen négy terület  SZOMSZÉDOS-nak minősül a játékos  Kastélyával,  de egymással nem: amíg 
nem szerez be egy Istállót. A szomszédos a Barons!-ban azt jelenti, hogy az élük egymás mellett 
van.
Bár a Kastély kártyán jelezve van, de e körül a lap körül a kártyákat az alábbiak szerint helyezzék 
el: a Legelőt (fehér) felülre, a Folyót (kék) jobbra, az Erdőt (zöld) alulra és a Bányát (vörös) balra. 

4. A kört az kezdje,  aki balra ül attól  a játékostól,  aki  utoljára játszott  ezzel  a játékkal,  és utána 
folytatódjon az óra járása szerint.

5. Az, hogy mit tehet egy játékos a saját körében, szerepel a Kastély kártyán, de itt is megismételjük. 
Tehát ebben a sorrendben lehetséges:

I. Kijátszhat akciókártyát és/vagy használhatja az épületek képességét.  Ez utóbbiak közül egy 
sem áll rendelkezésre a játék kezdetén.

II. Hozzá adhat egy újabb területet, vagy egy épületet a bárói birtokához. Ezek közül sem lesz 
lehetséges egy sem a játék kezdetén. De ez esetben a kártyát letesszük egy üres helyre, úgy 
hogy az legalább egy másikkal legyen szomszédos a játékos saját birtokán. Épület építése előtt 
először egy kártyát arccal lefelé, mint telket kell letenni.

III. Adóztatni is lehet. Végre valami, amit tehetünk! ADÓZTATÁS-hoz válasszon egy 1-4 telekből 
álló régiót, ami megegyező színű és egymással szomszédos. Ezután a régió mindegyik kártyája 
után húzzon fel egy lapot az azonos színű pakliból.

6. Ha KIJÁTSZIK egy akciókártyát, először végrehajtja a rajta lévő feladatot, majd arccal felfelé azon 
szín dobópaklijára helyezi. Ha az akciókártyának ÁRA van, akkor a jelzett színű kártyákat is el kell 
dobnia. Például egy olyan kártya kijátszásakor, aminek az ára „R W” az akciókártyán felül egy-egy 
vörös és fehér kártyát is el kell dobni. Ugyanígy, ha egy tárgynak, vagy épületnek ára van, az azon 
jelzett  kártyákból  is  el  kell  dobni  a  jelzett  mennyiséget,  ahhoz,  hogy  azt  lehelyezhessük  a 
birtokunkra. Amennyiben telekként akarjuk a kártyát arccal lefelé letenni, annak nincs ára. 

7. LOVAG-ok: Minden színhez kilenc lovag tartozik. A kártyára nyomtatott képességen kívül minden 
lovag további két képességgel rendelkezik, melyek akciónak minősülnek: 

o Támadás:  Távolítson  el  egy  ellenséges  birtokról  egy  védelem  nélküli  lapot,  melynek 
legalább egy üres szomszédja van. 

o Védelem: Helyezze a Lovagot a birtoka egy üres helyére (úgy, ahogy azt egy épülettel, 
vagy telekkel tenné). Ez a lovag ezután az összes vele szomszédos kártyát megvédi. 

2. Egyebek: 
I. Minden épületet csak egyszer lehet felépíteni egy játékos bárói birtokán. 
II. Az Épületek és a Telkek csak akkor „számítanak”, ha a Kastéllyal összeköthetők a szomszédos 

kártyák által. Ha ez nem áll fenn, nem adóztathatók, nem használható fel a képességük és a 
melléjük helyezett kártyák nem képezik a játékos bárói birtokának részét, (hacsak az épp letett 
kártya nem szomszédos egy már „számító” kártyával). 

III. Nem  szabad  a  kártyákkal  kereskedni  (más  játékosokkal  cserélni),  amíg  legalább  egy 
játékosnak nincs meg a kék Piac épülete (Marketplace). 

IV. A bárói  birtokok egységesen átrendezhetők,  annak érdekében,  hogy két játékos birtoka ne 
érjen össze. 

V. Ha  egy  pakli  kártya  kifogy,  keverjük  meg  az  adott  dobópaklit  és  képezzünk  belőle  új 
húzópaklit. Ha mind a dobó- mind a húzópakli üres, mikor az adott színű lapra van szüksége, 
akkor bizony önnek nincs szerencséje. 



3. Ahhoz,  hogy  NYERJEN,  először  egy  Templomot,  majd  egy  Katedrálist  kell  minden  színből 
megépíteni. Minden színből három Templom és három Katedrális van.

4. Az új játékosoknak javasoljuk, hogy az első játék előtt tekintsék át a paklit. De hogy adjunk néhány 
ötletet: 
o A Fehér kártyák mind akciókártyák, és a Parasztság képességeit mutatják. 
o A Kék kártyák a külvilággal való kapcsolatot  jelképezik,  úgy, mint kereskedelem, vallás 

vagy oktatás.
o A Zöld kártyák mind épületek és a Polgárságot jelképezik, továbbá fából készült tárgyakat 

ábrázolnak. 
o A Vörös kártyákon a technológia vívmányait láthatjuk és azon tárgyakat,  melyek kőből, 

vagy fémből készültek.

1. Ennyi! Jó szórakozást, és a megjegyzéseket, dicséretet, pénzt, szabállyal kapcsolatos kérdéseket, 
vagy a további Barons! kártyákra való javaslatait küldje a thomasc@alum.mit.edu email címre.
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