


BEVEZETŐ
Azután, hogy a római légiók elhagyták Britanni szigetét, évszázados 
káosz következett. Csak a szász hódítók eljövetele után kezdett újra 
valamiféle rend kialakulni. A 6. század vége felé a kenti Ethelbert 
király irányította a legnagyobb szász királyságot; a fővárosa Canter-
bury volt. Ekkoriban küldték római Ágostont Canterburybe, hogy 
térítse keresztény hitre a száz királyt és népét. Ethelbert, Ágoston se-
gítségével, újjáépíttette a római romokból Canterburyt, hogy az való-
di főváros és Britannia szigetén a keresztény hit központja lehessen.

A játékot 2-4 szász főúr játssza, az ő feladatok a főváros újjáépítése.
A szász építők kezét a római falak és negyedek irányítják, ahogy 
magában a központi negyedben egy régi római kút mellett teleped-
nek meg az első szász lakosok. A szász uraknak a rendelkezésükre
álló kevéske erőforrásból fel kell építeniük a huszonöt negyedet, 
valamint biztosítaniuk kell a legfontosabb közszolgáltatásokat.

A közszolgáltatások (a legalapvetőbbektől a legnagyobb presztízsü-
ekig) ezek: víz, élelmiszer, mise, közrend, kereskedelem, kultúra.
Ezekről a negyedekben felhúzott épületet gondoskodnak, azon-
ban a fontosabb közszolgáltatások épületei csak olyan negyedekben
épülhetnek meg, ahol már kiépültek az alapvető közszolgáltatások.
Például ahhoz, hogy egy szász főúr kápolnát építtethessen (ahol
misét mondhatnak), a negyedben már víznek és élelmiszernek kell
lennie.

Ahogy új és új épületek születnek, a város egyre gyarapodik, és
bár minden főúr féltékenyen vigyázza saját munkája gyümölcsét,
a város gazdagodásából mind részesülnek. A kincstár bevételei is
megnőnek, bár a nép gyanakodva tekint arra a főúrra, aki onnét
pénzt vesz ki - még ha építkezésekre is. Amikor a város eléri fejlő-
désének zenitjére, a játék véget ér, és az a játékos győz, aki egyé-
nileg a leggazdagabb.

A JÁTÉK CÉLJA
Minden épület gazdagságpontokat biztosít, mind a városnak, mind annak a szász főúrnak, aki megépíttette. 
Amikor a város gazdagsága meghaladja a 300-at, még sor kerül egy utolsó fordulóra, majd a játék véget ér. Az győz, 
akinek a legnagyobb a saját, egyéni vagyona.

Canterbury egy negyede



TARTOZÉKOK
játéktábla
55 kis, 30 közepes épületlapka és 6 nagy épületlapka
60 szász érme (30 egyshillinges, 20 ötshillinges és 10 tízshillinges)
épülettábla (két részből áll)
bónusztábla
4 játékostábla
4 összefoglalólapok
4 rangjelző
4 “+100/+200” pontjelző
2 variánsjelző
201 fakocka (50-50 kék, piros, zöld és sárga, 1 lila)
városjelző (lila)
3 városkorong (lila)

A TARTOZÉKOK RÉSZLETESEN
Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a játék tartozékait.

Játéktábla

A játéktáblán Canterbury huszonöt városnegyede látható. A város három
nagy részből áll: a városközpontból (világoszöld), a nyolc belső kerületből
(zöld) és a tizenhat külső kerületből (sötétzöld), ahogy az a képen is látható.

Minden kerületben hat épülethely van, ezekre kerülnek majd a játék során
az épületlapkák. A kis épületek egy épülethelyet foglalnak el, a közepesek
kettőt, a nagyok négyet. Minden negyed alsó részén látható a hat közszolgál-
tatás (víz, élelmiszer, mise, közrend, kereskedelem, kultúra), amelyre a ne-
gyednek szüksége van - ezekre kerülhetnek le a játékosok szolgáltatáskockái.

A játéktábla keretét a gazdagságsáv alkotja, ezen kell számon tartani az egyes
játékosok, illetve az egész város gazdagságpontjait. A sávon belül van egy 
másik sáv, a kincstársáv, ez mutatja, hogy a játékosok mennyi pénzt kapnak,
amikor megcsapolják a városi kincstárat.

Az épületlapkák

 Az épületek biztosítják a közszolgáltatásokat. A kis épületek csak abban a
negyedben, amelyben felépültek, a közepesek viszont már a szomszédos 
negyedekben is (átlósan nem). A nagy épületek saját negyedükön túl 5 tet-
szőleges másik negyedet képesek ellátni. 

Ahogy a képen is látható, minden épületnek van költsége (shillingben értendő), valamilyen közszolgáltatást nyújt,
valamint gazdagságpontokat biztosít az egész városnak, miként a játékosnak, aki megépítteti.

     külső kerületek

  város-
központ

   belső kerületek

költség

a város
pontjai

közszol-
gáltatás

a játékos
pontjai



Az épülettábla

Az előkészületek során az összes épületlapkát az épülettáblá-
ra kell halmozni fajták szerint. Innét az épületek neve is le-
olvasható, ami magukról a lapkákról hiányzik. Az épülettáb-
la kétoldalas, az egyik oldala angol, a másik német nyelvű.

Bónusztábla

Ezt a táblát a játéktábla mellé kell készíteni, és a játékosok ezen tartják majd
számon az általuk biztosított közszolgáltatásokat. A játék végén jutalomban
részesül minden olyan játékos, aki valamelyik közszolgáltatásból a legtöbbet
- illetve a második legtöbbet - biztosította Canterbury jó népe számára.

Játékostáblák

Minden játékos, amikor rá kerül a sor, a játékostábláján látható 
három akció közül választ egyet, és ezt úgy jelöli, hogy egy kockáját
lerakja a játékostábláján a megfelelő dobozra. A játékostáblák is
kétoldalasak, az egyik oldaluk angol, a másik német nyelvű.

Az összefoglalólapok

Minden játékos kap egy ilyen lapot, erről leolvashatja, hogy milyen bónuszokat,
jutalmakat nyerhet el a játék során. Ezek a lapok is kétoldalasak, az egyik oldaluk
angol, a másik német nyelvű.



Szász érmék

Minden épületnek költsége van, ez a lapkák bal felső sarkában látható. A játékosok
ezt a költséget érmékkel egyenlítik ki, amelyeket a városi kincstárból szereznek, vagy
pedig közvetlenül a város lakóitól, az adóztatás és építkezés akcióval.

Rangjelzők

A játék elején minden játékos egy adott rangot kap aszerint, hányadik a játéksor-
rendben. Amikor a játékosok kiértékelik a városnegyedeket, a jutalmat rangjuk
szerint kapják - ez kiegyensúlyozza a kezdőpozíciókból származó előnyöket. A
jelzők kétoldalasak, az egyik oldaluk angol, a másik német nyelvű.

Pontjelzők

Ha egy játékos jelzője körbehaladt a gazdagságsávon és áthaladt a 100-as
mezőn, kap egy +100-as pontjelzőt ennek jelzésére. Ha ugyanezen játé-
kos jelzője újra áthalad a 100-as mezőn, a játékos pontjelzőjét átforgatja
+200-as oldalára.

Variánsjelzők

Kétszemélyes játékban, a haladó variánst használva (l. a 14. oldalon), a
játékosok e jelzőket használják annak eldöntésére, hogy a semleges játékos
lerak-e egy épületetet akkor, amikor rá kerül a sor.

Játékoskockák

Minden játékosnak saját színében (kék, piros, sárga, zöld) van 50 fakockája. Ezek
közül egyet jelzőként lerak a gazdagságsávra, ezzel tartja majd számon gazdagság-
pontjait, egy másikat pedig szintúgy jelzőként saját játékostáblájára, akciója jelö-
lésére. Mindenkinek 6 kockája a bónusztáblára kerül, a többivel pedig a negyedeken
jelöli majd az általa biztosított közszolgáltatásokat. 

Városjelző, városkorongok, városkocka

A lila városjelzővel kell számon tartani a gazdagságsávon a város gaz-
dagságpontjait. Ez egyben megszabja azt is, hogy mennyi pénz van a 
városi kincstárban, miként a városnegyedek kiértékelésének idejét is
megszabja. Mindig, amikor ez a jelző áthalad a 100-as mezőn, alá kell
rakni ennek jelölésére egy városkorongot; a korong megnöveli a 
kincstárban lévő pénz mennyiségét. A lila városkockával a régi római
kút biztosította közszolgáltatást kell jelölni a városközpontban.

    városjelző      városkorongok    városkocka



ELŐKÉSZÜLETEK
1) A játéktáblát az asztal közepére kell rakni. Mellé kell készíteni a négy pont-
jelzőt is.

2) A lila városjelzőt a gazdagságsáv 1-es mezőjére kell rakni (a 0-s mező utáni
első mezőre). A három lila városkorongot egyelőre félre kell rakni.

3) Mindenki válasszon magának egy színt és vegye el az ahhoz tartozó játékos-
táblát, játékoskockákat. Mindenki kap egy összefoglalólapot is.

4) Minden játékos rakja le egy kockáját jelzőként a gazdagságsáv 0-s mezőjére,
egy másikat pedig akciójelzőként saját játékostáblájára, a dupla építkezéshez.

5) A bónusztáblát a játéktábla mellé kell rakni. Minden játékos rakja fel hat játé-
koskockáját szolgáltatásjelzőként erre a táblára - az alábbi ikonok mindegyikéhez
egyet. Ki kell jelölni egy játékost, aki a játék folyamán majd mozgatja e jelzőket, amikor az szükséges lesz.

6) Az épülettábla két darabját össze kell illeszteni és le kell rakni a játéktábla mell; a vízikon legyen a bal szélén, a 
kultúraikon pedig a jobb szélén. Az épületlapkákat szét kell válogatni és lerakni az épülettábla megfelelő mezőire.

7) A régi római kút lapkáját (vörös a kerete) a városközpont bal felső épülethelyére
le kell rakni, a lila kockát pedig ugyanezen városnegyed alsó részén a vízikon alá (l.
a képen).

8) Az érméket érték szerint szét kell válogatni és a játéktábla mellé halmozni. Az
egyes érmék 1, 5 és 10 shillinget érnek. Minden játékos kap 6 shillinget. A játéko-
sok a játék folyamán bármikor átválthatják pénzüket más címletekre.

9) Választani kell egy kezdőjátékos, aki megkapja a nagy 1-essel megjelölt rang-
jelzőt (szász herceg). A bal oldalán ülő játékos kapja a 2-es rangjelzőt, az ő bal
oldalán ülő játékos a 3-ast, a negyedik játékos pedig a 4-est. Négynél kevesebb
játékos esetén a felesleges rangjelzőt, -jelzőket vissza kell rakni a dobozba, arra
vagy azokra nem lesz szükség a játék folyamán.

10) Két játékos esetén mindketten kapnak egy-egy variánsjelzőt; több játékosnál ezekre nincs szükség, ezeket vissza
kell rakni a dobozba.

Fontos: A normál szabályok három vagy négy játékost feltételeznek. Két játékosnál a 14. oldalon olvasható haladó
variánst kell használni. Csak haladó játékosoknak célszerű kipróbálni a kétszemélyes játékot.

        víz                        élelmiszer                   mise                     közrend               kereskedelem               kultúra

a városközpont a játék kezdetén

a gazdagságsáv a játék kezdetén



A JÁTÉK MENETE
Az első forduló
A kezdőjátékos (akinél ott az 1-es rangjelző) kezdi a játékot, végrehajtva egy dupla építkezést (l. lentebb). Ezután sor-
ban, az óramutató járása szerint a többiek is mind végrehajtanak egy dupla építkezést.

További fordulók
Miután az első forduló véget ért, a kezdőjátékos választ egyet a három rendelkezésére álló lehetőség közül (látogatás
a kincstárban, dupla építkezés, adóztatás és építkezés). Miután végrehajtotta az akciót, köre véget is ért. Sorban,
az óramutató járása szerint a többiek is választanak, végrehajtanak egy-egy akciót. A játékosok addig-addig csinálják
ezt, amíg a város jelzője át nem halad a gazdagságsáv 100-as mezőjén: ekkor a városnegyedeket ki kell értékelni (l.
a 12. oldalon). A kiértékelés után - mintha mi sem történt volna - az eddigi aktív játékos bal oldali szomszédja hajt
végre akciót. Újabb kiértékelésre kerül sor akkor, amikor a város gazdagságpontjai meghaladják a 200-at, nemkülön-
ben a 300-at.

Az utolsó forduló
A harmadik kiértékelés után a játékosok még befejezik a fordulót, vagyis a kezdőjátékos (1-es rangjelző) jobb oldali
szomszédja hajt végre utolsóként akciót. Ezután még egyszer minden játékos sorra kerül egyszer, és a játék véget ér.
Ekkor kerül sor az utolsó, negyedik kiértékelésre, majd a bónuszok kiosztására. Az győz, akinek a legtöbb gazdag-
ságpontja van.

       Az akciók

A játékos, aki épp sorra kerül, megjelöli, melyik akciót hajtja végre - ez úgy történik, hogy akciójezőjét lerakja játé-
kostáblája megfelelő részére (négyzetek mutatják az akciókocka lehetséges helyeit). Elvileg a játékos a három akció
bármelyikét választhatja, de a lehetőségei bizonyos esetekben ennél korlátozottabbak lesznek. Fontos: A legelső
fordulóban minden játékosnak a dupla építkezést kell választania.

A három akció röviden összefoglalva:

1) Látogatás a kincstárban: A játékos megcsapolja a városi kincstárat. Hogy mennyi pénzt kap, az attól függ, hogy
a városjelző hol van éppen a gazdagságsávon: a sávon belül futó kincstársávról leolvasható a kapott összeg. Ha egy
játékos ezt az akciót választja, akkor a következő fordulóban mindenképp dupla építkezést kell majd választania.

2) Dupla építkezés: A játékos építhet 1 vagy két kicsi/közepes épületet, vagy pedig 1 nagy épületet. 

1) Adóztatás és építkezés: A játékos fele annyi pénzt kap, mintha ellátogatna a kincstárba (lefelé kerekítve),
valamint épít 1 (tetszőleges méretű) épületet.



Az alábbiakban részletesen elmagyarázzuk az akciókat:

Látogatás a kincstárban
Minden épületnek van költsége - ez a lapkája bal felső sarkában látható. Ha
valakinek nincs elég pénze az építkezéshez, el kell látogatnia a kincstárba, vagy
pedig közvetlenül meg kell adóztatnia Canterbury jó polgárait (l. a 11. oldalon).

Amikor valaki meglátogatja a kincstárat, pénzt kap aszerint, hol van a városjelző
a gazdagságsávon - hogy mennyit, az a sávon belüli kincstársávról olvashatja le.
Így például a játék kezdetén - amikor a városjelző a gazdagságsáv 1-es mezőjén
van - 5 shilling jár a kincstárból; ha viszont a városjelző a 39-es mezőn van (mint 
a képen), 8 shilling jár a kincstárból. A játékosok egyéni gazdasága semmit 
sem számít abból a szempontból, hogy mennyi pénzt kapnak a kincstárból.

Mindig, amikor a városjelző áthalad a gazdagságsáv 0-s mezőjén, alá kell rakni
egy lila városkorongot. Minden korong +100 gazdagságpontot jelent. Amikor
egy játékos pénzt kap a kincstárból, ehhez annyiszor 10 shilling járul, ahány
városkorong van a városjelző alatt.

Miután megkapta a pénzét, a játékos köre véget is ért. Továbbá, ahogy az a játékostábláján is látható, ennek a játé-
kosnak következő körében mindenképp dupla építkezést kell majd akciójának választania.

Dupla építkezés
Ha egy játékos építkezni akar, vagy a dupla építkezést, vagy adóztatás és építkezést kell választania (ez utóbbit l. a 11.
oldalon). Ha a játékos a dupla építkezést választja, el kell döntenie, hogy egy vagy két épületet akar-e építeni. Épület-
ből háromféle méret van. A kis épületek mindegyike egy épülethelyet foglal el, a közepes épületek két épülethelyet 
(egyazon városnegyedben), a nagy épületek pedig négy épülethelyet (szintúgy egyazon városnegyedben).

Az akciót az alábbi lépéseket követve kell végrehajtani:
 · A játékos kiválasztja az épület(ek)et.
 · A játékos ki�zeti az épület(ek) költségét.
 · A játékos lerakja az első épület lapkáját.
 · A játékos felrakja az épület miatt járó szolgáltatáskockáit.
 · A játékos lerakja a második épület lapkáját (ha van második épület).
 · A játékos felrakja az épület miatt járó szolgáltatáskockáit.
 · A játékos kockáit a bónusztábla megfelelelő soraiban át kell helyezni.
 · Léptetni kell a városjelzőt a gazdagságsávon.
 · Léptetni kell a játékos jelzőjét a gazdagságsávon.
 · Ki kell osztani a játékosnak járó jutalmat, jutalmakat.

· Épületek kiválasztása: A játékos kiválasztja azt az egy vagy két épületet, amit vagy amiket meg akar építeni, és a 
lapkát, lapkákat maga elé veszi. Aki ezt az akciót választja, annak legalább egy épületet fel kell építenie. Ha a játékos
két épületet épít, az lehet két kis épület, két közepes épület, vagy pedig egy kis és egy közepes épület. Ha a játékos
nagy épületet épít, másik épületet nem építhet körében.

kincstársáv

városjelző



· Költség(ek) ki�zetése: A játékosnak ki kell �zetnie az épület(ek) költségét. A költség mindig az épület lapkájának 
bal felső sarkában látható. Ha valakinek nincs elég pénze egy épület költségének ki�zetésére, nem építheti meg azt az
épületet.

· Az első épületlapka lerakása: A játékos kiválaszt egyet az éppen most ki�zetett épületei közül, és a lapkát lerakja 
egy tetszőleges városnegyedre; azonban szükséges, hogy vagy e városnegyedben már legyen épület, vagy szomszédos
legyen olyan városnegyeddel, ahol már van épület (az átlós szomszédság nem számít). 

A lerakásnál az alábbi szabályokat kell betartani:
1) Ebben a városnegyedben nem lehet ugyanilyen épület. Például nem építhető
kút olyan negyedben, ahol már van kút (a régi római kútat is beleértve).

 2) Rendelkezésre álljanak a szükséges üres épülethelyek a városnegyedben. A
 városnegyeden belül az épületek elhelyezése lényegtelen, a játékosok, ha szükséges,
 átrendezhetik azokat. Ha nincs elég hely, akár épületek lerombolásával helyet is
 lehet csinálni (l. a 11. oldalon).
3) Az új épület közszolgáltatását megelőző közszolgáltatásoknak már jelen

 kell lenniük a városnegyedben. Ezt a városnegyed aló részén a szolgáltatáskockák
 jelenléte megmutatja (l. az ábrát a jobb oldalon). Ha egy városnegyedben még
 nincs semmilyen közszolgáltatás, a lerakott épületnek a vízről kell gondoskodnia.
 Misét biztosító épület csak akkor rakható le, ha a városnegyedben van víz és élel-
 miszer is, kultúrát adó épülethez pedig az összes többi közszolgáltatásnak jelen
 kell lennie.
 Fontos, hogy a szolgáltatásnak kell biztosítva lennie - lehet, hogy az ahhoz tarto-
 zó épület egy másik városnegyedben áll. Ha például egy szökőkút egy szomszédos
 városnegyedet is ellát vízzel, ez utóbbi negyedben hiába nincs vízről gondoskodó épü-
 let, mégis lerakható oda tanya.

· Szolgáltatáskockák felrakása: Minden épület biztosít valamilyen közszolgálta-
tást (víz, élelmiszer, mise, közrend, kereskedelem, kultúra).

Kis épület lerakása után a játékos egy saját szolgáltatáskockáját felrakja a városnegyed alsó részére a megfelelő szol-
gáltatáshelyre (kivéve, ha ott már van szolgáltatáskocka). A felrakott szolgáltatáskocka a játék végéig ott is 
marad.

Közepes épület lerakása után a játékos egy saját szolgáltatáskofelrakja a városnegyed alsó részére a megfelelő szolgál-
tatáshelyre, valamint minden szomszédos városnegyed megfelelő szolgáltatáshelyére is. Persze, ahol már van szol-
gáltatáskocka, oda nem rak fel kockát, nem is cseréli ki azt a sajátjára.

Nagy épület lerakása után a játékos egy saját szolgáltatáskofelrakja a városnegyed alsó részére a megfelelő szolgálta-
táshelyre, valamint legfeljebb másik öt - tetszőleges - városnegyed megfelelő szolgáltatáshelyére is. Olyan helyre,
ahol már szolgáltatáskocka, most sem lehet szolgáltatáskockát rakni.

Ahogy már említettük, csak úgy lehet egy adott városnegyedben építkezni, hogy ott a “megelőző” közszolgáltatások
már mind biztosítva vannak. Ugyanakkor magához a szolgáltatáskocka lerakásához (közepes vagy nagy épület épí-
tése révén egy másik városnegyedben) nem szükséges feltétel az, hogy a “megelőző” közszolgáltatások kockái mind 
ott legyenek.

A piros játékos már gondoskodott
vízről kutat építve, a zöld játékos
pedig élelmiszerről gondoskodik
kertjével. A sárga játékos misét
biztosít egy szomszédos negyed-
ben lévő templomból. Így ide
lerakható olyan épület, ami hoz-
zájárul a közrendhez.



Az építkezés és a közszolgáltatások kapcsolatát a játékosok - főleg a kezdők - 
könnyen összekeverik. Tehát:
1) Ahhoz, hogy valaki megépíthessen egy épületet egy városnegyedben, a “meg-
előző” közszolgáltatásoknak már rendelkezésre kell állniuk a városnegyedben.
2) Amikor viszont egy másik negyedben lévő közepes vagy nagy épület miatt 
lekerül egy városnegyedre egy szolgáltatáskocka, a “megelőző” közszolgáltatá-
soknak nem kell rendelkezésre állniuk.

A jobb oldalon látható ábrán egy olyan városnegyed látható, ahol csak egy kút van,
és ilyesformán a közszolgáltatások közül csak a víz érhető el. Amikor viszont egy 
szomszédos negyedben felépül egy templom, erre a negyedre lerakható a mise szolgál-
tatáskockája, holott a negyedben nincs élelmiszer. Addig azonban nem épülhet itt
őrtorony (ami a közrendet biztosítaná), amíg egy épület - akár itt, akár egy másik
negyedben - nem gondoskodik egy városnegyed élelmiszerellátásáról.

· (Alkalmasint) a második épületlapka lerakása: Ha a játékos két épületlapkát
választott, és mindkettő költségét ki is �zette, most rakja le a másodikat - akár ugyanarra a városnegyedre, ahová az 
elsőt, akár egy másikra (nem szükséges, hogy a két negyed szomszédos legyen egymással). Az építkezési szabályok 
ugyanazok, mint az első lapkánál.
Ha a játékos két épületet épít, ő dönti el az építési sorrendet ugyanakkor lehet, az első épület teszi lehetővé a második
megépítését. Például a játékos egy üres negyedben előbb egy kutat, majd egy kertet épít. Vagy két kutat épít, az elsőt egy
olyan negyedben, amelyik szomszédos egy már “megnyitott” negyeddel, a másodikat pedig egy, csak az éppen most “megnyi-
totttal” szomszédos negyedben.

· Szolgáltatáskockák felrakása: A második épületért járó szolgáltatáskockát, -kockákat is fel kell rakni, pont ugyan-
úgy, mint az első épületnél.

· A bónusztábla: A bónusztáblát felügyelő játékos mozgatja az építkező játékos kockáit aszerint, hogy az milyen és 
mennyi közszolgáltatást biztosított ebben a körben.

· A városjelző mozgatása a gazdagságsávon: Minden épület bal alsó sarkában látható, hány gazdagságpontot ad a 
városnak; annyi mezőt kell előre mozgatnia városjelzőt a gazdagságsávon, ahány gazdagságpontot biztosítanak össze-
sen az ebben a körben felhúzott épületek. Amikor a jelző áthalad a 0-s mezőn, egy lila korongot kell alá tenni, vala-
mint a városnegyedeket ki kell értékelni. Amikor a városjelző harmadjára is átha-
lad a 0-s mezőn, az 1-es mezőre kell rakni, és onnét már nem mozog el - a város-
nak maximum 301 gazdagságpontja lehet.

· A játékos jelzőjének mozgatása a gazdagságsávon: Minden kis és közepes
épület jobb alsó sarkában látható, hány gazdagságpontot ad építtetőjének; 
annyi mezőt kell előre mozgatni a játékos jelzőjét a gazdagságsávon, ahány gaz-
dagságpontot biztosítanak összesen az ebben a körben felhúzott épületek. Ami-
kor a jelző áthalad a 0-s mezőn, a játékos kap egy +100-as pontjelzőt; amikor 
másodjára halad át jelzője a 0-s mezőn, a pontjelzőt át kell forgatni +200-as
oldalára. Nagy épületnél az is számít, hol épült meg: a külső kerületekben (jobb
szélső szám), a belső kerületekben (középső szám) vagy a városközpontban (bal
szélső szám). Ha a városközpontnál szám helyett egy “-” látható, az azt jelenti,
hogy ez az épület nem építhető fel a városközpontban. (A város hármas felosz-
 tására l. a 3. oldalt.)

A vizet az ebben   A misét egy szom-
a negyedben lévő   szédos negyedben
kút biztosítja.    lévő templom 
     biztosítja.

városközpont    belső kerületek külső
      kerületek



· Jutalmak kiosztása: A megfelelő helyekre lerakott épületlapkákért különféle jutalmak járhatnak, gazdagságpontok
formájában. Ezeket mindig a játékosok kapják, a város maga sosem. A jutalmakat részletesen a 12. oldalon fejtjük ki.

Adóztatás és építkezés 

Ez az akció a két előző akció egyfajta kombinációja. Különösen akkor hasznos, ha valaki úgy érzi, gyorsan építkeznie
kell, de egy rendes építésakcióra (dupla építkezés) nincs elegendő pénze - vagy ideje, mint például a játék legutolsó 
fordulójában.
Ha egy játékos ezt az akciót választja, a kincstárból azonnal feleannyi pénzt kap, mintha meglátogatná a kincstárat (le-
felé kerekítve). Ezután a játékosnak fel kell húznia egy épületet - az azonban lehet kis, közepes vagy nagy épület. Az 
építési szabályok ugyanazok, mint a normál építésakciónál: az egyetlen különbség, hogy a játékos nem építhet két 
épületet.

FELESLEGES ÉPÜLETEK LEROMBOLÁSA
Ha egy játékos valamilyen építésakciót hajt végre, annak legelején lerombolhat kisebb épületeket egy városnegyedben,
hogy ott felépíthessen egy nagyobbat. A rombolás nem kerül pénzbe, de csak az alábbi szabályok betartásával hajtható
végre:
 1) csak azért kerülhet sor rombolásra, hogy fel lehessen építeni egy nagyobb épületet ebben a negyedben
  és/vagy

2) lerombolható egy épület, hogy helyette felépüljön egy ugyanilyen közszolgáltatást biztosító, de nagyobb
      épület.

Ezenkívül még az alábbi szabályokat is be kell tartani:
Kis épület csak akkor rombolható le, ha

  1) ugyanlyen közszolgáltatást nyújtó közepes vagy nagy épület épül a helyén vagy
  2) egy szomszédos negyedben van ilyen szolgáltatást nyújtó közepes épület vagy
  3) bárhol a városban van egy ilyen szolgáltatást nyújtó nagy épület.

Közepes épület csak akkor rombolható le, ha
  1) ugyanilyen közszolgáltatást nyújtó nagy épület épül a helyén  vagy
  2) bárhol a városban van egy ilyen szolgáltatást nyújtó nagy épület.

Nagy épület sosem rombolható le.

A lerombolt épület lapkája kikerül a játékból, nem kerül vissza az épülettáblára.
Az új épület költségét lerombolás után is teljesen meg kell téríteni.

Oldalt a képen az látható, hogy a játékos
nagy épületet építene egy olyan negyedben,
ahol már van hat kis épület - vagyis négyet
le kell rombolnia. Mivel a szomszédban 
van szőkőkút, tanya és templom, lerombol-
hatja a kutat, a kertet és a kápolnát, és 
mivel céhházat épít (ami a kereskedelemről
gondoskodik), a kereskedőbódét is lerom-
bolhatja, hiszen a nagy épület azt “fejleszti”
tovább.



JUTALMAK ÉS BÓNUSZOK
A játékot az nyeri meg, aki az elköltött pénzéért a lehető legtöbb gazdagságpontot gyűjti be. Ennek egyik módja olyan
kis és közepes épületek felhúzása, amelyek értékesebb közszolgáltatásokat (közrend, kereskedelem, kultúra) biztosíta-
nak, mivel ezek az épületeknek általában jobb a shilling/gazdagságpont arányuk. Ugyanakkor legalább ilyen fontosak
a különféle jutalmak és bónuszok. Fontos, hogy ilyeneket csak a játékosok kaphatnak; a város gazdagságpontjaihoz
sosem adódnak jutalmak, bónuszok.

A játékban többféle jutalom, bónusz van. Ezek:

A városnegyedek kiértékelése

A városnegyedek kiértékelése során járnak a legfontosabb bónuszok. Ha egy játékos körében a városjelző áthalad a 0-s
mezőn, a köre végén a város negyedeit ki kell értékelni. Nemkülönben a játék végén is sor kerül még egy ilyen ki-
értékelésre. A kiértékelésnél az számít, hogy az egyes negyedekben kinek hány szolgáltatáskockája van: ha egy negyed-
ben egy játékosnak több szolgáltatáskockája van, mint bármelyik másik játékosnak (vagyis relatív többség kell, nem
abszolút), megkapja a városnegyed elsődleges bónuszát. Akinek pedig ugyanezen negyedben a második legtöbb szol-
gáltatáskockája van, megkapja a másodlagos bónuszt, ami az elsődleges bónusz fele-
lefelé kerekítve.

Ha egy negyedben csak egy játékosnak van szolgáltatáskockája, csak az elsődleges
bónuszt kapja meg, a másodlagost nem. Ha egy negyedben két vagy több játékos-
nak holtversenyben van a legtöbb szolgáltatáskockája, az elsődleges bónuszt egyen-
lő aranyában szét kell köztük osztani (lefelé kerekítve); ilyenkor senkinek nem jár
másodlagos bónusz. Akkor sem jár másodlagos bónusz senkinek, ha a legtöbb szol-
gáltaláskocka tekintetében nincs holtverseny, de a második legtöbb tekintetében
már igen.

Az elsődleges bónusz minden negyedben annyi, ahány épülethely nem üres ebben
a negyedben. (Így az olyan városnegyedért, ahol egy épület sincs, 0 gazdságpont
jár bónuszként.) Mivel a közepes és nagy épületek több épülethelyet is elfoglalnak,
így jobban megnövelik a városnegyed bónuszát, mint a kis épületek.

Miután az összes városnegyed ki lett értékelve, elkezdődik a következő játékos köre.

Fontos: A régi római kút speciális épület, így a városközpont bónuszának kiszámo-
lásakor az általa letakart épülethely üresnek számít. A városközpontban csak úgy
lehet maximális bónuszhoz jutni, hogy a régi római kutat lerombolják.

Rangjelzők: Az első három kiértékelés során a játékosok speciális jutalmat kapnak.
Az első kiértékelés során mindenki annyi shillinget kap a készletből, amennyi a 
rangjelzője bal szélén látható; a második kiértékelésnél a közpütt, a harmadiknál a
jobb szélen látható mennyiségű shillinget kapják. (Ez a játéksorrendből eredő hátrá-
nyokat igyekszik kiegyenlíteni.)

E városnegyedben az elsődleges
bónusz a piros játékosé, mivel
neki van itt a legtöbb szolgál-
tatáskockája. Mind a hat épü-
lethely foglalt, így 6 gazdagság-
pontot kap. A másodlagos bó-
nusz a kék játékosé, aki 3 gaz-
dagságpontot kap.



Városnegyed megnyitása

Amikor egy játékos elsőként rak le egy épületlapkát egy még teljesen üres város-
negyedre (vagyis ahol még nincs épületlapka), jutalmat kap: annyi gazdagságpon-
tot, ahány szolgáltatáskocka van köre végén a városnegyeden - beleértve azokat
is, amelyeket ebben a körében rakott le oda. Oldalt látható, hogy a zöld játékos 
menyitotta a városnegyedet, lerakva oda egy kápolnát és egy őrtoronyt (ezek biztosítják
a misét és a közrendet), mivel a városnegyed már el volt látva vízzel és élelmiszerrel. A
zöld játékos köre végén jutalomként 4 gazdagságpontot kap a városnegyed megnyitásá-
ért, mivelhogy köre végén 4 szolgáltatáskocka van a városnegyeden.

Ha egy játékos dupla építkezése során két épületet építtet fel, méghozzá ugyanabban
az üres városnegyedben, csak egyszer kap jutalmat a városnegyed megnyitásáért; ha
azonban mindkét épülettel megnyit egy-egy eddig üres városnegyedet, köre végén
mind a két városnegyed miatt megkapja a megnyitásért járó jutalmat.

Fejlesztési bónusz

Ha egy játékos lerombol egy épületet, hogy a helyén megépítsen egy nagyobb, de ugyanolyan közszolgáltatást nyúj-
tó épületet, a játékos fejlesztési bónuszt kap: 3  gazdagságpontot. Ha például egy játékos lerombol egy kereskedőbódét, 
hogy a helyén építtetsen egy piacteret, megkapja a fejlesztési bónuszt. Ha azonban lerombol egy kápolnát, de a helyén szín-
padot építtet (az egyik misét biztosít, a másik kultúrát), nem kap fejlesztési bónuszt.

A király bónuszai

A többi bónusszal, jutalommal ellentétben ezek csak a játék végén számítanak. Azonban a játék során folyamatosan
vezetni kell a bónusztáblán, ki hogyan áll. Mindig, amikor valaki felrakja egy szolgáltatáskockáját a játéktáblára, ezt
nyomon kell követni a bónusztáblán is. Ha például a kék játékos építtet egy kereskedőbódét (ami 1 kereskedelmet jelent) 
és egy színpadot (ami 5 kultúrát jelent), a bónusztáblát kezelő játékos a kék játékos kereskedelmi sorban lévő jelzőjét egy, a 
kultúrasorban lévő jelzőjét pedig öt mezővel előrébb mozgatja.

Fontos, hogy csak a ténylegesen lerakott szolgáltatáskockáknak megfelelően szabad mozgatni a jelzőket a bónusztáb-
lán. Ha például egy játékos építtet egy színpadot, de csak három szolgáltatáskockáját tudja lerakni, a bónusztáblán csak 
három mezőt lép a jelzője a kultúrasorban. Időről időre érdemes összevetni a játéktáblán lévő szolgáltatáskockák
számát a bónusztáblán lévő jelzők helyzetével, hátha elfelejtett lépni a jelzővel az
ezzel megbízott játékos.

A játék végén meg kell nézni, hogy az egyes közszolgáltatásokkal ki látta el a
leginkább a város lakóit. Ez a játékos annyi gazdagságpontot kap, amilyen sárga 
szám látható a jelzője alatti mezőben; aki pedig ugyanezen közszolgáltatással
a második legtöbb negyedet látta el, annyi gazdagságpontot kap, amilyen kék
szám látható az ő jelzője alatti mezőben. Oldalt az látható, hogy a zöld játékos
tíz negyedben gondoskodik a közrendről, és ezért 10 gazdagságpontot kap; a piros
játékos nyolc negyedben gondoskodik a közrendről, ezért 4 gazdagságpontot kap. A kék, valamint a sárga játékos túl kevés 
negyedben gondoskodik a közrendről, nem kap bónuszt.
A bónuszokat sorra ki kell osztani, kezdve a vízzel, befejezve a kultúrával. Ha egy közszolgáltatásnál az első helyen
holtverseny van, a sárga és a kék bónuszt össze kell adni és egyenlően kiosztani (lefelé kerekítve) az érintettek között; 
ilyenkor nincs második hely. Ha az elsőség egy játékosé, de a második helyen holtverseny van, a második
helyért járó bónuszt senki sem kapja meg.



A JÁTÉK VÉGE
Amikor a városjelző harmadszor áthalad a 0-s mezőn, a harmadik korongot is a városjelző alá kell rakni. Innentől a
városjelző végig az 1-es mezőn marad. A városnegyedeket ki kell értékelni (ez a harmadik alkalom), majd a játékosok
befejezik a fordulót (a szász herceg jobb oldali szomszédja kerül sorra utoljára). Ezután kerül sor az utolsó fordulóra:
mindenki sorra kerül még egyszer, és ezzel a játék is véget ér. Fontos: Ha a szász herceg jobb oldali szomszédja köré-
ben halad át a városjelző harmadjára a 0-s mezőn, a köre után nyomban az utolsó forduló kezdődik. 

Miután az utolsó forduló is véget ért, sor kerül a végső pontozásra:
 · Először is (negyedjére) ki kell értékelni a városnegyedeket.
 · Utána minden közszolgáltatásnál ki kell osztani a király bónuszait (l. a 13. oldalon).
 · Végül mindenki minden 3 shillingje után 1 gazdagságpontot kap.
Az győz, akinek a legtöbb gazdagságpontja van. Egyenlőség esetén az győz az érintettek közül, akinek kevesebb pénze
maradt.

VARIÁNS: HALADÓ KÉTSZEMÉLYES JÁTÉK
E variáns révén a játék ketten is élvezhető; azonban célszerű több játékot leját-
szani 3-4 fővel a kétszemélyes játék kipróbálása előtt.

A játék kezdetén mindkét játékos lerak egy-egy variánsjelzőt maga elé építkezés-
oldalával felfelé, amellé pedig két kupac épületlapkát. Az egyik kupacban legyen,
alulról felfelé, 1-1 mutatványoskocsi, kereskedőbódé, őrtorony, kápolna, kert és
kút; a másikban, szintél alulról felfelé, 1-1 színpad, piactér, kaszárnya, templom,
tanya és szökőkút. (Mindkét játékos előtt legyen mindkét kupacból egy-egy.) Egy
harmadik színt ki kell jelölni a semleges játékosnak, és a kockáit a játéktábla mellé kell készíteni, hat kockáját pedig
a bónustáblához. A semleges játékosnak nincs jelzője a gazdagságsávon.

Amikor egy játékosra rákerül a sor (mindjárt a játok legelején is!), először is átfordítja variánsjelzőjét. Ha most felül
a “nincs építkezés” van, a semleges játékos ebben a körben nem épít, vagyis nem csinál semmit. (A játék legelső for-
dulójában a semleges játékos nem építkezik, hiszen a játékosok a másik oldalára forgatják a jelzőket.)

Ha az átforgatott jelzőn felül az “építkezés” van, a soron lévő játékosnak le kell vennie a kis épületek kupacáról a 
legfelső lapkát, és azt a normál szabályok betartásával le kell raknia valahová a városra. Fontos: A semleges játékosnak
nem kell meg�zetnie az épület költségét. Ha az épületet nem lehet lerakni, a lapka kikerül a játékból. A lapka leraká-
sa után a semleges játékos egy szolgáltatáskockáját le kell rakni az adott városnegyedre (amennyiben az a kockahely
még üres). A bónusztáblán a megfelelő sorban lépni kell egy mezőt a semleges játékos jelzőjével. Végül a város jelző-
jével is lépni kell aszerint, milyen épület épült. A semleges játékos maga nem kap gazdagságpontokat. Ha már kifo-
gyott az első kupac, a semleges játékos a második kupacból (közepes épületek) építkezik. E kupacnál a soron lévő
játékos megteheti, hogy a legfelül lévő lapkát visszarakja a dobozba, és helyette az alatta lévőt építi meg. A lapka
lerakása után fel kell rakni a megfelelő szolgáltatáskockákkal, valamint lépni kell a semleges játékos jelzőjével a bó-
nusztáblán. Ha ez a kupac is kifogy, akkor a továbbiakban a semleges játékos (e játékos körében) már nem építkezik.

Habár a semleges játékos nem gyűjt gazdagságpontokat, a városnegyedek kiértékelésénél és a király bónuszainak ki-
osztásánál őt is �gyelembe kell venni - a játékosok törekedhetnek arra, hogy építkezései révén ők maguk több, ellen-
felük viszont kevesebb gazdagságponthoz jusson.

építkezés         nincs építkezés



CANTERBRY MEGÉPÍTŐI
A Quixotic Games csapata köszönetet mond annak a sok száz támogatónak, akik lehetővé tették e játék megjelenését.
Éljen, éljen, éljen!

  A TE NEVED
IS ITT LEHET

httP://www.kickstarter.com/
projects/quixoticgames/canterbury



STRATÉGIAI TANÁCSOK
· A játék első felében érdemes arra törekedni, hogy a városnegyedek kiértékelésénél minél több városnegyedben legyen többségünk. 
Ha már elegendő negyedben megvan a többség, érdemes ott új vagy nagyobb épületeket felhúzni, így több pont jár majd a város-
negyedért. A második helyek is értékesek, különösen az olyan városnegyedekben, amelyek teli vannak épületekkel.

· Persze, meg lehet próbálni “ellopni” a többiek legértékesebb városnegyedeit - különösen hasznosak a nagy épületek e tekintet-
ben -, de közben vigyázni kell, mert az ellenfelek is ugyanezzel fognak próbálkozni.

· A játék elejétől a végéig pluszpontokat lehet szerezni új városnegyedek megnyitásával - a játék második felében még több plusz-
pont szerezhető az olyan városnegyedek megnyitásából, amelyek a szomszédos közepes épületek miatt már rendelkeznek jó pár 
közszolgáltatással.

· Közepes és nagy épületek felhúzásánál kihasználható a fejlesztési bónusz; ugyanakkor fejlesztésnél kevesebb új szolgáltatáskocka 
kerül fel a játéktáblára, így néha el kell dönteni, mi a fontosabb, 3 pont most vagy a bónuszok és jutalmak később.

· A közepes épületek a legfontosabbak, mert velük a legkönnyebb kiterjeszteni a befolyást a városban. 
Csak kis épületek felhúzásával nem lehet megnyerni a játékot.

· A nagy épületek is hasznosak, de sokszor jobb két közepes épületet felhúzni, mint egy nagyot. Ám van-
nak pillanatok, amikor igenis nagy épületet kell építeni - például biztosítandó a királyi kegyet a játék 
végén. Mindenesetre óvatosan a nagy épületekkel, mert önmagukban nem biztosítják a győzelmet.

· Építkezésnél érdemes �gyelni a költségekre. Néha elég csak valami szerényet építeni, hogy a következő 
kincstárlátogatás után legyen elég pénzünk a stratégiánk végrehajtására.

· A játék vége felé kevésbé fontos a városnegyedek megszerzése, hiszen már csak kevésszer lesznek kiérté-
kelve; a második kiértékelés után már inkább a király bónuszaira érdemes koncentrálni.

· Figyelni kell a játék ritmusát. A tapasztalt játékosok arra törekszenek, hogy ők legyenek azok, akik át-
léptetik a városjelzőt a 0-s mezőn, mivel így a legalkalmasabb pillanatban éri őket a városnegyedek kiér-
tékelése.
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