
Canaletto
Ki kínál többet?

Árverések 3-4 játékos részére 12 éves kortól. Günter Cornett játéka.

Velence palotáiban mérhetetlen mennyiségű kincs van felhalmozva  – válogatott  ezüstök, 
finom bútorok, értékes ékszerek. Még van idő, hogy ezekből az értékekből megszerezd a 
magad  részét.  De  mennyi  idő  van  még?  Az  utolsó  kincsek  elveszhetnek,  mivel  a  víz  
szüntelenül  alámossa  a  város  épületeit.  A  játékosok  nagy  sietséggel  árverezik  a 
műkincseket,  hogy  a  későbbiek  folyamán  haszonnal  továbbértékesíthessék.  Az  egyes 
darabok kezdetben  értéktelenek.  Csak akkor  adhatók  tovább a műkincsek,  ha  valaki  az 
utolsó darabot is megvásárolta az adott fajtából.  Így csak ekkor hoznak bevételt is. De ezzel  
még nincs vége! Az a játékos, aki az utolsó műkincset árverezte meghatározza azt is, hogy 
melyik  palotában  lesz  a  következő  árverés.  A  játék  sok  taktikai  megérzést  és  okos  
takarékoskodást  kíván  meg  a  résztvevőktől,  hogy  a  végén  nehogy  üres  kézzel  kelljen 
távozniuk.

Tartozékok

12 féle műkincs (34 négyzetes lapka)
1 gondola, kártyatartóval
1 velencei oszlop, kártyatartóval
12 kerek jelölőlapka
14 négyzetes (számozott) értéklapka
4 megvesztegetés lapka (maszkok)
1 nagyobb játéktábla
 játékszabályzat

Műkincsek:
4 tükör
4 gyertyatartó
3 legyező
3 oroszlánszobor
3 festmény
3 kehely
3 óra
3 mellszobor
2 ivószaru
2 gyűrű
2 lámpa
2 gyöngysor

Előkészületek a játékra
• Az első parti előtt a lapkákat óvatosan ki kell nyomni a lapkatartó-táblákból.
• A 34 műkincset képpel felfelé a játékosok tetszés szerint felrakják a palotákra. Ügyelni 

kell arra, hogy minden palotába legalább egy és legfeljebb 3 lapka jusson és, hogy egy 
palotába se kerüljön két azonos műkincs.

• Minden játékos kap egy megvesztegetés lapkát.
• Ezen kívül minden játékos kap 3 kerek jelölőlapkát is egy színben, amiből az egyiket a 

számlálómező 30-as számán helyezi el. A másik két lapkát az keresztülhúzott érmékkel 
(ez a későbbiek során az esetleges adósságot jelöli) maga elé teszi.

• Ezt követően, lefordítva össze kell kavarni az értéklapkákat. 12-őt a megfelelő mezőkre 
kell helyezni és ezt követően felfordítani.  A fennmaradó kettő kikerül a játékból.

• A gondolát  és  az  oszlopot  a  tartójába  kell  állítani  és  a  kettőt  együtt  egy  szabadon 
választott palotára helyezni.

A játék célja
Az a játékos lesz a győztes, akinek a jelölőlapkája a játék végén a legmesszebbre került a 
számlálómezőn.

A játék menete
A játék több fordulóból áll. Egy forduló, egy árverést jelent. Az árverés akkor ér véget, ha már 
csak egy ajánlat maradt.  Minden fordulóban 1-3 műkincs kerül árverésre. Aki a legnagyobb 
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ajánlatot adja, az veheti el és teheti maga elé. Ezt követően esetleg továbbértékesítheti a 
műkincset és kezdődhet is a következő forduló.

A paloták
A paloták adnak szállást a műkincseknek, amelyek árverezésre fognak kerülni. Minden olyan 
műkincs,  ami  egyazon  palotában  található  egyszerre  kerül  árverésre.  A  paloták  ezen 
túlmenően  a  gondolák  számára,  az  órajárásával  megegyező  irányban  mezőként  is 
szolgálnak. (A kis nyilak a túloldali példában mutatják a lépéssorrendet).

A gondola
A gondola  a  játék  kezdetén  az  oszloppal  megegyező  palotán  található,  de  a  játékosok 
minden  ajánlatával  továbbhalad.  A kör  végén  azt  mutatja  meg,  melyik  palotában  lesz  a 
következő  árverés.  Amennyiben  egy  üres  palotában  éri  a  kör  vége  a  gondolát,  az 
órajárásával  megegyező  irányban  soron  következő  műkinccsel  rendelkező  palotába  kell 
mozgatni.

Az oszlop
Az oszlop az összes fordulóban egy fordulón át, ugyanazon palotában marad és láthatóan 
mutatja, hogy mely műkincsekről is van szó. A következő forduló kezdetekor áthelyezésre 
kerül abba a palotába, ahol a gondola áll.

A számlálómezö
Ez a játékosok adósságállományának jelzésére szolgál.

A jelölölapkák
Minden  játékosnak 3 jelölőlapkája  van.  A két  egyforma közül  az  egyik  a  játék  kezdetén 
felkerül a 30-as számra a számlálómezőn. A másik a tízes-értékek jelölésére szolgál, amint 
valamelyik  játékos  pénze  meghaladja  a  70-et.  Az  keresztülhúzott  érmés  lapkát  az 
adósságállomány jelölésére fogjuk használni. Minden forduló végén az árverést megnyerő 
játékos jelölőlapkáját az ajánlott összeg mértékével helyezzük visszább a számlálómezőn. 
Amennyiben valamelyik játékos továbbértékesít egy vagy több műkincset, a számlálómezőn 
annyival előbbre kell helyezni a jelölőlapkáját.

Az értékmezö
Ezekre  fognak  az  értéklapkák  kerülni,  amelyek  a  továbbértékesítési  árakat  mutatják.  A 
követendő sorrend: elsőként a bal oldali oszlop fentről lefelé, majd a jobboldali oszlop szintén 
fentről  lefelé.  A  legfelső  felfordított  lapka  adja  meg  azt  az  értéket,  ami  a  legközelebbi 
továbbértékesítésnél érvényes.

Az árverés
Az első forduló kezdete előtt meghatározzuk a kezdőjátékos személyét. Ő vagy passzol vagy 
egy szabadon választott ajánlatot tesz. Amennyiben passzol, ebben a fordulóban már nem 
licitálhat  többet.  Őt a soron lévő játékos követi.  Amennyiben ajánlatot tesz, a gondolát 
annyi  palotával  kell  továbbléptetni,  amekkora  a  játékos  által  felkínált  összeg. A 
következő, az órajárásával megegyező irányban soron lévő játékos vagy nagyobb összeget 
ajánl vagy passzol.  Amennyiben ő is tesz ajánlatot, a gondolát tovább kell rakni a két 
ajánlat  összegének  különbségével. Az  árverés  így  megy  mindaddig,  amíg  csak  egy 
játékos marad, aki nem passzolt.
Példa az első fordulóra:
Minden műkincset elhelyezünk a palotákba. Az oszlop és a gondola egy szabadon választott palotára  
kerül, amit a kezdőjátékos („A”) határoz meg. „A” ajánlata 3, így a gondolát ennek megfelelően három 
palotával továbbviszi. „B” passzol, „C” 7-et mond és a két licit különbségével továbbviszi a gondolát,  
„D” passzol, „A” 11-et mond és a gondolát négy palotával tovább húzza a táblán, „C” passzol. Az első  
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forduló ezzel véget ért. „A” megkapja az oszloppal jelölt palotában található két műkincset. A lámpát  
és a tükröt  képpel felfelé  maga elé  teszi.  A jelölőlapkája 11 mezővel  (ami  a végső ajánlata volt)  
visszább kerül a számlálómezőn. A többi játékos ajánlata nem számít. Az oszlopot arra a palotára 
helyezzük,  ahol most a gondola áll. Kezdődhet a következő forduló. Minden további forduló ehhez 
hasonlóan zajlik le.

Továbbértékesítés
Ha egyfajta műkincsből már mindent elárvereztek, azokat rögtön tovább kell értékesíteni. 
A műkincsfajták 2,3 vagy 4 azonos műkincset jelentenek (amint azt fentebb a tartozékoknál 
részleteztük is).  A továbbértékesítéskor  a műkincset  birtokló játékos a továbbértékesítési 
árat jóváírja a számlálómezőn.  Ez az ár a baloldali  értékmezők közül a legfelső baloldali 
értéklapka lesz. Oda kell figyelni arra, hogy az adott műkincsfajta mindegyike ugyanannyit ér, 
mindegy mennyi van belőle.
Példa:
Az első fordulóban „A” egy lámpát és egy tükröt árverezett. A második árverésen egy festményt, egy  
legyezőt és szintén egy lámpát árvereznek, de most „D” szerzi meg ezeket a műkincseket. Mind „A”,  
mind  „D”  rendelkezik  egy-egy  lámpával.  Mivel  ebből  a  műtárgyból  csak  kettő  van,  rögtön 
továbbértékesítésre kerül.  A lámpák továbbértékesítési  ára  9  (A legfelső felfordított  értéklapkának 
megfelelően).  Az „A”  és a „D” játékos jelölőlapkája 9-9 mezővel  előbbre kerül.  A műkincsek és a 
felhasznált  értéklapka  lefordítva  visszakerül  az  értékmezőre.  A  következő  műkincsfajtát,  amiből  
minden  darab  elárverezésre  került  a  12-es  értékmezővel  lesz  elszámolva  (a  legfelső  felfordított  
értéklapkának megfelelően).

Több mükincsfajta továbbértékesítése egy fordulóban
Előfordul,  hogy  egy  palota  műkincseinek  árverezésekor  2  vagy  3  műkincsfajtából  is  a 
játékosok  kezébe  kerül  az  összes  darab.  Ebben  az  esetben  az  a  játékos  dönti  el  a 
műkincsfajták továbbértékesítésének sorrendjét, aki éppen ezeket a műkincseket nyerte el a 
licitálás során.

Adósság
A játékosok magasabb ajánlatokat is tehetnek, mint amennyi az aktuális pénzegyenlegük. 
Ám  ekkor  a  keresztülhúzott  érmét  kell  használniuk.  Ha  a  játékosnak  újra  kap  pénzt,  a 
jelölőjét ennek megfelelően kell felfelé mozgatnia. Az adósságjelzője viszont a helyén marad. 
A játék végén minden játékosnak duplán kell visszafizetnie az adósságát!
Példa az adósság számolására:
„C” –nek már csak 10 pontja van a számlálómezőn. A következő árverésen 13-at kínál. A többiek ezt  
nem licitálják túl. „C” az adósságjelzőjét (keresztülhúzott érme) a 0-ról a 3-asra helyezi.

Megvesztegetés lapka
Egyszer  a  játék  folyamán  minden  játékos  grátisz  megkaphatja  egy  palota  műkincseit.  A 
következő feltételekkel vethető be a megvesztegetés lapka ajánlattétel helyett:
• Egy ajánlatnak már kell lennie. Tehát a gondola nem állhat azon a palotán, amelynek 

műkincseit éppen árverezzük.
• A korábbi ajánlatok nem haladhatják meg a 15-öt.
A  további  lefolyása  ennek  a  grátisz-árverésnek  megegyezik  a  szabályban  leírtakkal.  A 
felhasznált megvesztegetés-lapka ezt követően kikerül a játékból.
Összefoglalva:
1 grátisz-árverés a játék során felhasználható, ha: -már történt licit és –az ajánlatok értéke még nem 
haladta meg a 15-öt.

A játék vége
Mihelyt egy árverést követően legfeljebb kétféle műkincs van már csak a játéktáblán, a játék 
véget ér.
Az a játékos a győztes, akinek a megkétszerezett adósságállomány levonását követően a 
legtöbb pontja van.
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Példa 1.:
A 3 műkincs (mellszobor,  kehely és gyertyatartó) árverésre kerül.  A mellszobrok és a kelyhek az 
árverés végén továbbértékesítésre kerülnek. Ezzel véget ér a játék, mivel már csak kétféle műtárgy 
maradt:  a  gyertyatartó  és  a  korall.  Akik  ilyen  műkincsekkel  rendelkeznek,  már  nem  tudják  
továbbértékesíteni ezeket (Ebben az utolsó fordulóban nem szükséges a gondolát mozgatni.)
Példa 2.:
A gyertyatartó és a korall kerül árverésre és korallok továbbértékesítésre az árverés végén.  Ám most  
még az utolsó palota három műtárgya is árverésre fog kerülni, mivel 3 különféle műkincsfajta van  
ebben az utolsó palotában. Ebben az esetben, tehát minden darab árverésre kerül. (Így a gondolát  
sem az utolsó, sem az utolsóelőtti fordulóban nem kell mozgatni.)
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