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Játék előkészületek:

A játékosoknak szükségük van maguk előtt "építési" területre, ahová a kártyáikat illetve más játék-
elemeket kijátsszák. Ezt hívhatjuk építési területnek. Minden játékos választ magának egy színt.
Játékos előkészületek: (Itt a piros játékosra látható példa:)
A nagy pecsétet az építése területe mellé teszi. Ez csupán játékos színének jelzésére szolgál. A kis pe-
csétet a magához legközelebbi őrtoronyhoz teszi a játéktáblára, ahol könnyen eléri.
Elveszi színének megfelelő mindkét játékbábuját (nagy figura). Az egyiket a pontozósáv 5 mezőjére, a 
másikat a városházára, a főtér mellé rakja.

A 3 db többségjelzőt maga elé veszi a szürke oldalával felfelé e.
Ezután minden játékos, elvesz 5 különböző színű munkást és 5 gulden-t, és az építési területe 
mellé teszi.
Minden játékos elvesz 2 áttekintő-kártyát.
Az áttekíntő kártyák csak arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a játékmenetet.
A játékosoknál a játék kezdetén nincs egyetlen kártya sem, azokat az első forduló során húzzák fel.

Az lesz a kezdőjátékos, aki legutoljára evett 
- a méltán híres - belga csokoládét. Maga 
elé veszi a kezdőjátékos-jelzőt, 
 és az 5 kockát.

Most már készen 
állsz a játékra!

Helyezd a táblát az asztal közepére, hogy mindenki számára 
könnyen látható és elérhető legyen.
50/100 pontjelzők - Helyezd őket a játéktábla 
pontjelzősávjának 49-es mezője mellé. 

Helyezd a nyolcszögletű szoborjelzőket képpel felfelé, emelkedő 
sorrendben egymásra rakva a tábla 
megfelelő helyére (főtérre).
Így legalul a 2 -es szobor, legfelül
pedig a 7-es szobor lesz.

1. Játéktábla

7. Játékos előkészületek

8. Kezdőjátékos

1 játéktábla
4 50/100 pontjelző
6 szoborjelző
165 kártya

50 munkás
20 1-es gulden
24 3-es gulden
45   csapásjelző
40  csatornaelem

4 nagy pecsét
4 kis pecsét
8 játékbábu

12 többségjelző
9 áttekintő-kártya
1 kezdőjátékos-jelző
5 dobókocka

Hírnévsáv

Cs
hnitt

Városháza

D felleiste

Őrtorony

Szoborjelzők

Játékelemek
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Die Spieler benötigen während des Spiels etwas Platz, um Karten und sonstiges Spielmaterial 
vor sich auszulegen. Diesen Platz nennen wir Auslage des Spielers.

Jeder Spieler wählt eine Spielerfarbe. (Hier ein Beispiel für den roten Spieler.)

Er nimmt das große Siegel in seiner Farbe und legt es in seine Auslage, um seine Farbe anzuzeigen. 
Das kleine Siegel in seiner Farbe legt er auf das runde Feld des Torhauses, dem er am nächsten sitzt.

Er nimmt sich die beiden Spielfiguren in seiner Farbe. Eine davon stellt er auf das  
Feld 5 der Zählleiste, die andere stellt er auf das Rathaus über der Aufstiegsleiste.

Dann nimmt er sich die 3 Mehrheitenmarker in seiner Farbe und legt diese mit der grauen Seite nach oben in seine Auslae.

Nun nimmt sich jeder Spieler noch 1 Handlanger von jeder der 5 Farben und  
5 Gulden aus dem Vorrat und legt alles in seine Auslage.

Zuletzt nimmt sich jeder Spieler noch 2 Übersichtskarten (je eine für Rundenablauf und Aktionen). 
Die Übersichtskarte für die Startaufstellung dient nur zur Erleichterung späterer Spiele.

Die Spieler haben noch keine Handkarten, diese ziehen sie erst zu Beginn der ersten Runde.

A játékban 165 kártya van, de nem kerül egyszerre mind játékba. A kártyák 
száma a játékosok számától függ.

Először az összes kártyát összekeverjük, és képzünk belőle 5, megközelítőleg azonos paklit. Közülük
véletlenszerűen kiválasztunk annyit, ahány játékos van, és újra összekeverjük a kiválasztottakat. (3 já-
tékosnál 3-at választunk ki.)
Ezt az új paklit megközelítőleg kettő egyforma részre osztjuk, így két húzópaklit képzünk belőle, és a 
játéktábla mellé tesszük. Ami az 5 pakliból (3 játékosnál 2) megmaradt, azt keverjük egybe, és tegyük 
félre.
Erre csak a játék végén lesz szükségünk.

2. Kártyák

Helyezd a 50 munkást egy közös készletbe, úgy, hogy 
mindenki könnyen hozzáférjen.( A munkások 
színeinek nincs közük a játékosok színeihez.)

3. Munkások

7. Spielerauslage

Csatornaszakasz

Dobókockák helye

Csatorn
arész

2 húzópakli Extra pakli

Helyezd a  pénzeket (20 db 1-es, 
és 24 db 3-as) egy közös készlet-
be úgy, hogy mindenki könnyen 
hozzáférjen. A játékosok bármi-
kor válthatnak.

4. Gulden

Helyezd a 45 db jelzőt egy közös készletbe, 
úgy, hogy mindenki könnyen hozzáférjen.

5. Csapásjelzők
Helyezd az elemeket egy közös 
készletbe úgy, hogy mindenki 
könnyen hozzáférjen.

6. Csatornaelemek
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Játékmenet:
A játék több fordulóból áll.
Minden forduló 4 fázisból áll, az alábbi sorrendben.

1. fázis: Kártyák húzása – Ezeket csak a 3. fázisban fogjuk használni.
2. fázis: Kockadobás -   Csapásjelzők kiosztása, és előrelépés a főtéren található hírnévsávon.
3. fázis: A kártyák kijátszása és a műveletek végrehajtása - ez a legfontosabb fázis a
fordulóban. 
4. fázis: A többségek ellenőrzése (3 fajta), a kezdőjátékos-jelző továbbadása.

1 fázis: Kártyák húzása – Ezeket csak a 3. fázisban fogjuk használni.
Minden forduló elején a játékosok annyi kártyát húznak, hogy 5 lap le-
gyen a kezükben.
A kezdőjátékos kezd. Eldöntheti, hogy a két pakli közül melyikből húz 
először. A játékos a lapok hátoldalának színét fogja látni a húzáskor, de 
az elejét egyenlőre nem nézheti meg.  Addig húz lapokat, míg 5 lap lesz
a kezében. Minden új kártya húzásakor eldöntheti melyik pakliból fog 
húzni(a különböző színű kártyák hátlapjai láthatóak). Miután a játé-
kos végzett a kártyák húzásával, természetesen megnézheti a lapjait.
Az óramutató járásával megegyezően ugyanilyen módon mindenki 
annyi lapot húz, hogy a kezében 5 lap legyen.

Ha az egyik húzópakli elfogy....
Ha elfogy az egyik húzópakli, akkor az előkészítéskor félre tett paklit 
a tegyétek kifogyott pakli helyére. A játékosok a fentebb leírt módon 
folytatják a kézben tartott lapjaik feltöltéset.
Ha kifogy a másik pakli is, úgy az újonnan csatasorba állított paklit 
hozzávetőlegesen két egyenlő kisebb paklira osszuk szét. Így mindig 
minden játékos két pakli lapjai közül választhat.
MEGJEGYZÉS: Az extra pakli csak abban az esetben lesz két részre bontva, ha az utolsó 
forduló során fogyna ki a másik pakli (hisz a extra pakli csak ekkor lép be a játékba). Tehát 
a játék végét az egyik pakli kifogyása, és nem mind a kettő pakli elfogyása idézi elő.

Az a forduló, amikor az extra pakli is belép a játékba, lesz az utolsó 
forduló. Miután végigjátszottuk a teljes fordulót, a játék véget ér, a 
végső pontozás következik.

Kivétel: Általában az 1. fázisban fogy ki a húzópakli (Mikor a kártyákat húz-
zuk fel). Azonban némely kártya lehetővé teszi, hogy a játékos kártyát húzzon 
a 3. fázisban. Ebben az esetben az extra pakli azonnal játékba kerül, és az ezt 
követő forduló lesz az utolsó, befejező forduló.

2. fázis: Kockadobás -   Csapásjelzők kiosztása, és előrelépés a hírnévsávon.
A kezdőjátékos dob az 5 különböző színű 
kockával, és a játéktáblán kijelölt helyre 
teszi őket. Lehetőség szerint növekvő sor-
rendben, hogy az értékek könnyen fel-
ismerhetőek legyenek.

A dobás után ebben a sorrendben hajtsuk végre az alábbi két 
lépést:
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Példa: A kezdőjátékos a dobás után sorba-
rendezi értékük szerint a kockákat.

Minden játékos addig 
húz kártyákat a két 
pakliból, amíg 5 lap 
nem lesz a kezében.

Mikor kifogy az egyik húzópakli, 
akkor az előkészítéskor félre tett 
paklit a tegyétek  kifogyott pakli 
helyére. A játékosok 5 lapra egé-
szítik ki a kezükben lévő lapokat 
és az utolsó forduló következik.



1. Első lépés: A csapásjelzők kiosztása.
Minden kocka után, ami 5-öt 
vagy 6-ot mutat, minden já-
tékos (kivétel nélkül) kap

egy, a kocka színének megfelelő csapásjelzőt. (Azon szinekből, 
amin, 5-ös vagy 6-os látható.)
Minden csapásjelzőt, úgy kell a játékosnak színenként elhelyezni, 
hogy minden játékos számára látható legyen

Mikor valamelyik játékosnak összegyűlik három csapásjelzője 
egy színből, akkor valamilyen, a színnek megfelelő csapás fogja 
érni. Ezek részletesen a szabály végén találhatóak.

2. Második lépés: Előrelépés a hírnévsávon
Minden játékosnak most lehetősége 
van 1 mezőt előrelépni a hírnévsá-
von. Ennek árát a kockák határoz-
zák meg. Összes 1-es és 2-es kocka 
összeadásával kapjuk meg a fizetendő 
összeget.

A kezdőjátékos kezd. Ha előre szeretne lépni egy mezőt, akkor be 
kell fizetnie a költségeket guldenben a bankba, és 1-el előretolja a 
saját babuját a hírnévsávon.
Fizetés nélkül nem lehet előre jutni. 

Megjegyzés: Első alkalommal, mikor a játékos előre szeretne lépni 
a hírnévsávon,akkor első lépésként a városházáról a hírnévsávra 
kell tennie a bábuját.

Az óramutató járásának megfelelően minden játékos eldöntheti 
akar-e fizetni a hírnévsávon való előrejutásért.

Ha egy játékosnak nincs elég pénze az előrelépéshez, akkor nem 
tudja végrehajtani ezt a lépést. Amennyiben a játékos rendelkezik 
elég pénzzel, de nem akar előrelépni, akkor nem fizet semmit, és 
nem lép előre.

Minden játékos fordulónként csak egy mezőt léphet előre.

Ha egyik kockán sem látható 1-es vagy 2-es, akkor senki számára 
nem elérhető ez az akció.

Ne feledd, hogy a ebben a fázisban a 3-as és 4-es kockáknak nincs szerepük.

3. fázis: A kártyák kijátszása, és a műveletek végrehajtása - ez a
legfontosabb fázis a fordulóban. 

Általános szabályok erre a fázisra:
• Minden fázist a játékos 5 kártyával a kezében kezdi meg.

• A játékosok felváltva játszanak ki lapokat a kezükből, és választanak egyet a 6 
lehetséges akcióból.

• A fázis addig tart, amíg minden játékos ki nem játszik 4 napot a kezéből, és végre
nem hajtotta a hozzátartozó akciót.

• Ezután ez a fázis befejeződik
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Példa: A piros 
kockával 5-öst, a 
sárgával 6-ost dobott a 
kezdőjátékos.

A kezdőjátékos - 
kivétel nélkül - 
mindenkinek kioszt 
egy-egy csapásjelzőt 
ebből a két színből.

Példa: Ebben a körben a li-
la kockával 1-est, a kékkel 
2-est dobott a kezdőjátékos.

Ebben a fordulóban, tehát 
3 guldenbe kerül az egy 
mezővel való előrelépés.

Példa: Miután a piros játékos befizette a 
fordulóban a 3 guldent, előrelép egy me-
zőt a hírnévsávon.



A kezdőjátékos kezd, és kijátszik egy kártyát a kezéből, és az alábbi 6 lehetséges akció egyikét végrehajtja:

I. Elvesz 2 munkást
II. Elvesz 1-6 gulden-t

III. Visszaad egy csapásjelzőt
IV. Megépít egy csatornaelemet
 V.   Megépít egy házat
VI. Toboroz egy embert

Miután a kezdőjátékos kijátszott egy kártyát a kezéből, és végrehajtotta az akcióját, az óramutató járása szerint 
a következő játékos jön, mindaddig, amíg minden játékos ki nem játszott 4 lapot a kezéből, és végre nem 
hajtott  4 akciót.

Ezután a fázisnak vége. Minden játékosnak egy lap a kezében marad a fázis végén.

Megjegyzés: A fenti választható 6 akciót bármelyik kártyával végre lehet hajtani, nincs olyan kártya, ami más 
speciális akció végrehajtását teszi lehetővé.

Mielött a különböző akciókat részleteznénk, vizsgáljuk meg a kártyákat közelebbről.

Kártyák felépítése:
Kártya színe
A játékban 5 különböző színű kártya van (kék, barna,
sárga, piros, lila), ezek elő- és hátlapjaik színe mindig
megegyezik (a hátlapokon is azonosítható a szín).

Akciók
A korábban felsorolt első 5 akció mindig a kártyák jobb
oldalán látható. Ezek az akciók mindegyik kártyán rajta
vannak.

Személyek
Minden kártyán eltérő karakter található. Ezeknek kü-
lönböző áruk, eltérő hatásuk és csoportjuk van. Ennek 
részletes leírását a szabály 8. oldalán találod.

Választható akciók részletesen:

I. Elvesz 2 munkást
A játékos eldob egy kártyát képpel felfelé a do-
bópakliba, a kártya színével egyező két mun-
kást elvehet a közös készletből, és azokat a sa-
ját területére teszi (mindenki által láthatóan).

A munkások száma nincsen korlátozva, ha véletlenül kifogy, 
pótoljuk valami mással.

II. Elvesz 1-6 gulden-t
A játékos eldob egy kártyát képpel felfelé a dobó-
pakliba, és megkapja a kártya színével egyező koc-
ka értékét. A gulden-t elveszi, és maga elé teszi.

A pénz a játékban nincs korlátozva, de a játékosoknak időnként 
váltaniuk kell nagyobb címletekre.
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Példa: A játékos kijátszik egy sárga 
kártyát, és megkapja a sárga kockán 
szereplő értéket guldenben. Jelen eset-
ben 6-ot.

Példa: A játékos egy piros 
kártyát játszik ki a kezéből,
és elvesz két piros munkást.

     Kártya színe(lila), 
   Hátlap

Előlap

I. Munkás elvétele

II. Gulden elvétele

III. Csapásjelző visszaadása

IV. Csatorna építése

V. Ház építése

A személy képessége



III. Visszaad egy csapásjelzőt
A játékos eldob egy kártyát képpel 
felfelé a dobópakliba. Egy, a kár-
tya színének megfelelő csapásjel-
zőt visszatesz a közös készletbe.

 Minden ily módon visszadott csapásjelző után a játékos kap 1 hír-
névpontot, amit azon nyomban le kell lépni a pontozósávon.

Megjegyzés: Minden alkalommal amikor a játékos eldob egy csapásjelzőt,  
kap egy hírnévpontot. Ez akkor is érvényes, mikor erre egy kártya ad uta-
sítást (lásd: börtönőr).

IV. Megépít egy csatornaelemet

Minden játékosnak rendelkezésére áll egy kis pecsét, amit a játék 
elején egy toronyra tett le. Innen balra és jobbra is találhatóak csa-
tornaszakaszok, amik csak a játékoshoz tartoznak, más ide nem 
építhet. Ezeken egyenként 5-5 mező van, tehát összesen 10 meg-
építhető mező. 
Az első csatornaelemet, mindig  a saját pecsétje mellé kell építse, 
késöbb mindig két lehetőség közül választhat, kivéve, ha az egyik 
szakaszt már teljesen megépítette, befejezte.
Ahhoz, hogy a játékos megépítsen egy csatornaelemet ki kell 
játszania (dobópaklira dobni) egy olyan színű lapot, amilyen csa-
tornát meg szeretne építeni, és ezen felül ki kell fizetnie az azon a 
mezőn  látható költséget. Ha ez megtörtént, le kell helyeznie az 
adott mezőre egy csatornaelemet.
Ha a játékos valamelyik irányban megépített 3 csatornarészt, akkor 
3 hírnévpontot kap a játék végén. Amennyiben egy csatornaszakaszt
teljesen megépít, akkor elveheti a legfelső szoborjelzőt a főtérről, és 
játék végén megkapja a szobron lévő hírnévpontot is. Egy játékos a 
játék folyamán maximum két szoborjelzőt szerezhet meg (a két be-
fejezett szakasza után).

 V. Megépít egy házat
A játékos képpel lefelé lerak egy kártyát az építési 
területére. Az építésért  1, a kártya színének megfelelő 
munkást kell befizetnie. A befizett munkás a központi 
talonba kerül.  Minden ház a játék végén 1 hírnév pontot 
ér tulajdonosának, illetve itt lehet elszállásolni a játékost 
segítő személyeket (lásd: a következő válaszható akció).

VI. Toboroz egy embert

A játékos lerak egy kártyát egy üres, már megépített házra úgy,
hogy a ház is látható maradjon. A kártya bal felső sarkában
látható összeget kell befizetnie a bankba. Minden ház befogadó 
képessége 1 fő, és teljesen mindegy, hogy milyen színű házba 
költöztetjük be az adott személyt.
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Példa: A játékos kijátszik egy 
barna kártyát. Egy barna színű 
csapásjelzőt visszatesz a készletbe, 
és előrelép egy mezőt a 
pontozósávon

Példa: A játékos kijátszik egy kék kártyát, és 
az építési költség (jelen esetben 1 gulden)
kifizetése után lerak rá egy csatornaelemet.

Példa: A játékos kijátszik egy 
lila kártyát. Visszaad egy lila 
munkást és képpel lefelé az 
asztalra rakja a kártyát. Ezzel 
megépítette az épületet.

A piros játékos őrtornya

Példa: A játékos a sze-
mélykártyát lerakja egy 
üres házra, és kifizeti a 
kártya bal felső részén 
látható költséget (jelen 
esetben 9 guldent).

A játékos 3 hír-
névpontot kap 
a játék végén.

 A játékos a teljes szakasz megépítése után el-
veszi a legfelső szoborlapkát, és a játék végén 
megkapja érte a szobron szereplő hirnévpon-
tot.



A játékos aktiválhatja a kártyát, hogy használja a kártyán szereplő személy speciális képességeit. De mielőtt ezt 
részletesen taglalnánk ismerkedjünk meg kicsit a személykártyákkal:

Személykártyák leírása, magyarázata:
 Ár: A bal felső sarokban található az az összeg gulden-
ben kifejezve, amit a személy toborzásáért ki kell fizetni.
Hírnévpontok: Aköltség alatti kis szám mutatja meg, hogy 
mennyi hírnévpontot kap a játékos a játék végén, ha van 
embere a házon.(A hírnévpont mindig a toborzási költ-
ség harmada.)
Aktiválási ikon: személy képének bal alsó részén látható 
jel mutatja meg, hogy mikor és hogy aktiválható az adott 
személy. A különböző módokat a következő oldalon 
részletesen tárgyaljuk.

Név és a kártya leírása: A kép alatt 
található a személy neve és annak 
az előnynek a leírása, amit a sze-
mély aktiválásakor kapunk.

Csoportok: A kártyán látható személyek 11 különböző 
csoportba tartoznak, néhány kártya csak bizonyos 
csoportokra fejt ki hatást, amennyiben ez bekövetkezik, 
úgy csak a csoporthoz tartozó kártyákra hat.

Személyek aktiválása

A játékos saját körében aktiválhat egy vagy több már beköltöztetett (leépített) személykártyát.

Az a kártya, amin villámjel      van, az a lerakás pillanatában, azonnal aktiválódik.

Az 5 különböző színű munkásjellel          vagy a végtelenjellel            ellátott 

  kártyán látható személyt a játékos minden körében aktiválhatja.

A babérkoszorú szimbólummal   ellátott kártyák, csak a játék végén fejtik ki hatásukat.

A személy aktiválásakor a kártyán olvasható szöveget kell végrehajtani. 

A 4 szimbólum részletesen:
Villám: Azok a személyek, akik ezzel a szimbólummal 
vannak ellátva, a kijátszás pillanatában kifejtik hatásukat. 
Ez a hatás egyszeri. Ezeket a személyeket csak egyszer 
lehet aktiválni a játék során, kivéve, ha valami miatt vissza-
kerül a játékos kezébe, akkor újra kijátszható lesz.

Munkás: A munkásjellel ellátott sze-
mélykártyákat egyszer lehet aktiválni a 
játékos köre során (3. fázisban). A kár-
tyán látható munkás színének megfelelő 
munkás visszaadásával tudjuk a kártyát  

aktiválni (figyelem: nem feltétlenül azonos a kártya színé-
vel). Ezután a munkás visszakerül a készletbe.

A kártya aktíválása után a kártyát 90 °-kal fordítsuk el, hogy 
látható legyen, hogy ebben a fázisban már egyszer aktiváltuk.
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A Herceg toborzása 
9 guldenbe kerül.

A játékos 3 hírnév-
pontot kap a játék végén.

A herceget sárga 
munkás visszaadásával 
lehet aktíválni.

Az aktiválás után 
járó előny leírása.

A herceg a nemesek csoportjához 
tartozik.

Példa: A játékos kijátsza 
az alkímistát, és elvesz a 
bankból 6 gulden-t.

Példa: A játékos aktiválja a 
szolgát, és befizet egy piros 
munkást a készletbe, húz egy 
lapot, és a kártyát 90°° 
elfordítja.

A 11 féle személycsoport:
nemesség hivatal
karnevál kereskedelem
mesterség udvartartás
egyház művészet
városi őrség alvilág
 tudomány



Végtelenjel: A végtelenjellel ellátott személyeknek 3 típusa is van a játékban.

Az  első típust egy fordulóban egyszer lehet aktiválni 
(ugyanúgy, mint a munkás szimbólummal ellátott kártyákat). A 
szöveg a kártyán általában azzal fog kezdődni, hogy "egy 
fordulóban egyszer". Ezeknek a kártyáknak az aktiválásáért nem 
kell fizetni. Annak jelzésére, hogy ebben a körben már egyszer 
használtuk, 90°-kal elforgatjuk.

A második típus erősíti a játékos akcióját. Automatikusan 
aktiválódik, ha a játékos végrehajtja a megfelelő akciót (akár 
többször is a fázisban), nem kerül extra költségbe.

A harmadik típus nagyon hasonló a másodikhoz. Ezek a sze-
mélykártyák különböző szituációkban nyújtanak pluszt a játékos 
számára.(Pl.: Amikor "kártyát húzol" vagy "előrehaladásnál"). Ezek 
a személykártya típusok automatikusan aktiválódnak, minden 
olyan alkalommal, amikor a kártyára írt helyzet előáll. (Ha ez
többször is megtörténik egy fordulón belül, akkor a kártya több-
ször is aktiválódik.)

Megjegyzés: a második és harmadik típusú kártyákat nem 
kell 90° elforgatni, mivel használatuk nem korlátozott.

Babérkoszorú: A babérkoszorújellel ellátott sze-
mélykártyák a játék végi pontozásban játszanak 
csak szerepet, ha a játék végén aktívált (leépített) 
állapotban vannak. A játékos megkapja a kártya 
szövegében jelzett pontokat.

Általános megjegyzés:

• A játékos az aktiváláshoz kötött kártyáit (végtelen- vagy munkásjellel ellátott

kártyák) egy kártya kijátszása előtt vagy után is használhatja. Néhányat, kártyák kijátszása előtt,

némelyiket pedig utána tud aktiválni. A játékos aktiválhatja azt a személyt is, akit épp akkor játszott ki 

-toborzott-  (munkásjeles                                                vagy                   végtelenjeles).

• Az aktivált személy megváltoztathatja a általános szabályokat.

Példa egy személy aktiválására:
A játékos a kocsist aktiválja egy sárga munkás készletbe való visszaadásával.

A kocsis lehetővé teszi a játékosnak, hogy kijátszon a kezéből egy másik 
kártyát is, így végrehajt egy másik akciót is ugyanabban a körben (ami 
ellentmond normál szabályoknak).

Így a játékosnak  a forduló végére nem marad lap a kezében (normál szabály szerint 
egynek maradnia kell). A következő forduló elején a játékos ugyanúgy, mint bárme-
lyik játékostársa, 5-re egészíti ki a kezében a lapokat (jelen esetben 5-öt húz).

Megjegyzés: a legtöbb személykártya egyértelmű. De lehetnek olyan speciális kombinációk, amik kérdéseket 
vethetnek fel, így néhány kártyát elmagyarázunk a későbbiekben.
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Példa a második típusra:
Az ügyvéd kártya után a 
játékos, ha végrehajt 
egy "elvesz két mun-
kás"akciót, 2 helyett,
 3 munkást kap.

Példa: A püspök a 
játék végén minden 
két munkásod után 
ad 1 hírnévpontot.

Példa az első típusra: A 
könyvelő minden fordu-
lóban 2 guldent
biztosít a játékosnak, 
külön költségek
 nélkül.

Példa a harmadik típusra:
A feltaláló a forduló 1. fá-
zisában lehetőséget biztosít, 
hogy 6 kártyáig egészítsd
 ki a kezedben lévő
 lapokat.



4.fázis: A többségek ellenőrzése, a kezdőjátékos-jelző továbbadása.
A játékosoknak meg kell nézniük, hogy valamelyikük nem került 
többségbe az adott területeken. Ha igen, akkor a játékosnak az
adott többségjelzőjét a színes felével felfelé kell fordítania.

Hírnév

Az a játékos, aki egyedül áll legelől a főtéren található hírnévsávon,
a Hírnévtöbbség-jelzőjét  a színes oldalára fordítja.

Személyek:
Ha valamelyik játékosnak több személykártyája van kijátszva az 
építési területére, mint bármelyik ellenfelének, akkor a Személy-
többség-jelzőjét a színes oldalával felfelé fordítja. Természetesen nem 
az összes többi játékos együtt kijátszott személyénél kell többnek 
lennie, hanem az egyes ellenfeleknél külön-külön.

Csatorna
Ha valamelyik játékos több csatornaelemet épített (a két szakaszán 
együtt), mint a többi játékos, akkor a Csatornatöbbség-jelzőjét  a 
színes oldalával felfelé fordítja.

Mindhárom többségjelölőre érvényes szabályok:

• A játékosnak tisztán többségbe kell lennie ahhoz, hogy a
jelzőjét a színes oldalára fordítsa, döntetlen nem elég.

• Amelyik jelzőt egyszer megfordították, az a játék 
végéig színes oldalával felfelé marad. Ez mutatja, hogy 
az adott játékos a játék során egyszer az adott területen 
többséget szerzett.

• Ha egy játékos megelőzi a játék során valamelyik többséget 
tartó játékost, akkor az adott többségjelző nála is képpel 
felfelé fordul. Így a játék végén egy adott területnél több já-
tékosnak is lehet képpel felfelé fordított többségjelzője.

Kezdőjátékos-jező továbbadása:
Miután a három többséget ellenőriztétek, és ha kellett átfordítottátok a 
többségjezőtöket, akkor a  kezdőjátékos-jelző az óramutató járásával 
megegyező irányban következő játékoshoz kerül, és új forduló kezdődik. 
Az esetleges 90°-kal elforgatott kártyákat visszaforgatjátok, hogy a követ-
kező fordulóban is rendelkezésre álljon.

Játék vége és a végső pontozás
Abban a fordulóban ér véget a játék, amelyikben az egyik húzópakli 
kifogy (kivétel: 4 oldal),  utána a végső értékelés következik.

Minden játékos pontokat kap az alábbiak után:

Személykártyák
A játékos összeszámolja a kijátszott (leépített) személykártyák bal 
felső sarkában található hírnévpontokat. Kézben lévő nem számít.
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Példa: A forduló végén a kéknek 6 kár-
tyája van kijátszva az építési területére, 
a sárgának 5, a pirosnak és
a zöldnek 4-4. A kék játékos
megfordíthatja a Személy-
többség-jelzőjét.

Példa: A piros játékos a 
hírnévsávon egyedül áll a 
legmagasabb értéken. A 
Hírnévtöbbség-jelzőjét a 
színes oldalával felfelé 
fordítja.

Hírnév Személyek Csatorna

Példa: A sárga és a 
piros játékos fej-fej 
mellett állnak a 
hírnévsávon. Ebben az 
esetben senki nem 
fordíthatja meg a 
Hírnévtöbbség-jelzőt, 
mert senki sincs 
egyedül az első helyen.

Példa: a Zöld játékos megépítette mindkét csa-
tornaszakaszát, kéknek 6 eleme, sárgának 2 
van megépítve, kéknek még nincs. A forduló

A herceg után a játékos, a 
játék végén 3 hírnévponttal 
gazdagszik.

 végén a Zöld 
megfordíthatja 
a Csatorna-
többség-jelzőjét



Házak
Minden az építési területen fekvő, megépített ház után 1 hírnév-
pontot kap a játékos. Mindegy, hogy a házat lakják-e vagy sem.

Személy által adott hírnévpontok
Minden babérkoszorújellel ellátott kártya a szövegezése szerint 
vesz részt a végső pontozásban .

Többségjzlők
Minden színes oldalával felfelé néző többségjelző után 4 hírnév-
pont jár az adott játékosnak.

Csatorna
Egy csatornaszakaszban megépített minden 3 csatornarész után 
3 hírnévpont jár. Valamint a megszerzett szobrok a rajtuk lé-
vő pontot adják a tulajdonosuknak.  

Hírnévsáv
Végül minden játékos megkapja hírnévsávon elfoglalt helye sze-
rinti értéket.

A játékos a kapott pontokat a játéktábla pontozósávján jelöli, ha eléri az 50 pontot, úgy elvesz egy 50/100 
pontjelölőt, ha a 100 pontot is meghaladja, úgy megfordítja az 100-as felére, és folytatja a haladást a pontozósávon. 
A legtöbb pontot szerző játékos győz. Ha döntetlen alakulna ki, akkor akinek több pénze van, az lesz a győztes. Ha 
még mindig egyenlő az állás, akkor a játéknak több győztese van. 

Példa a végső értékelésre:

• A személyek után 3 + 1 + 2 + 0 + 2 = 8 pont

• 1 pont minden megépített házért= 6 pont

• A polgármester kártya babérkoszorús, így a végső pontozásnál, a szövegezés szerint 
minden kijátszott (leépített) hivatalkártya után 2 pontot kap a játékos. Ebből kettő 
van neki, tehát 2x2 = 4 pont.

• A játékos 4 pontot kap minden színnel felfelé lévő többségjelzőért, neki a hírnév- 
és a személytöbbség-jelzője van felfelé, így 2x4 = 8 pont

• egyik csatornáján elérte a 3. szakaszt, így jutalma= 3 pont

• A játék végén a játékos a hírnévsávon a 6. mezőig jutott el, 
így jutalma=7 pont

A játékos a végső pontozásban összesen 36 pontot szerzett.
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A játékos a játék végén 
3 pontot kap a csatorna-
szakasz 3. elemének meg-
építéséért, illetve meg-
kapja a 7 hírnévpontot, ami a meg-
szerzett szoborlapkán látható.

Minden ház után 1 
hírnévpont jár a 
játékosnak.

A püspök 2 hírnév-
pontot biztosít a 
játékos minden 2. 
munkás után.

= 4 Pont

A játékos 7 hírnévpontig 
jutott el a hírnévsávon.



Csapásjelzők- Mi történik, ha a 3. jelzőt is megkapjuk 
Amikor egy színből meg kapjuk a 3. jelzőt (a jelzők harmad körcikk alakúak), akkor 
teljessé válik a színkör, és a játékost valamilyen csapás éri.
A jelzők színétől függ, hogy milyen csapás éri:

Árvíz:
A játékos minden munkása visszakerül a készletbe.

Pestisjárvány:
A játékosnak egy általa választott, már kijátszott 
személyét el kell dobnia. (NEM a kezéből)

Zendülés:
A játékos összes guldenjét visszaadja a banknak.

Tűzvész:
A játékos eldobja egy már megépített házát VAGY el-
dobja egy már megépített csatornarészét, ha egyik sincs 
nem veszít semmit.

Megjegyzés: Ha a házban személy van elszállásolva, akkor az visszakerül a 
játékos kezébe.
Megjegyzés: A közbenső csatornarész eltávolítása nem lehetséges.
Megjegyzés: Ha a játékos egy olyan csatornasrészt távolít el, ami után már egyszer megkapta a szobrot, 
akkor azt nem kell visszaadnia, és ha újra kiegészíti az adott szakaszt, akkor nem kap újra szobrot.
(maximum szakaszonként egy jár minden játékosnak, aki befejezte a szakaszt.)

Ármány:
A játékos 3 hírnévpontot veszít. A 
pontjai nem csökkenhetnek 0 alá.

Miután a játékos elszenvedte a csapást, mindhárom jelzőjét visszadja a közös készletbe, így a következő jelző neki 
újra az "első" lesz. 

Fontos: A játékosok nem kapnak semmilyen pontot azért, merta csapás elszenvedése után visszaadják a 3 azonos 
csapásjelzőt.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a játékos egy fordulóban több csapást is elszenved. Ebben az esetben a játékos dönti el 
milyen sorrendben legyenek végrehajtva a csapások. 
Megjegyzés: Ha nincs elég csapásjelző a készletben, úgy osszátok ki a játékos sorrend szerint, és azonnal hajtsátok 
végre a hatást, így azok visszakerülnek a készletbe, és fog jutni minden játékosnak csapásjelző.

Példa: A piros kocka 5-öt, a sárga kocka 6-ot mutat. A játékosnak már volt 
kettő sárga, és kettő piroscsapásjelzője, így elszenvedi mindkét csapást egy
fordulóban.
Először a tűzvészt (piros) hajtja végre, mivel nincs még csatornajelzője, 
ezért el kell dobnia egy már megépített házát.
Másodszor a zendülést (sárga) szenvedi el, és elveszti az összes pénzét, ami 
a visszakerül a készletbe. 
Végül visszakerülnek a közös készletbe a játékos sárga és piros csapásjelzői. 
Egy darabig biztonságban érezheti magát ezektől a csapásoktól.
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