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Vátozások az előkészítésbenMinden játékos kap egy 
kezdő barbakánt. Ha a 
barbakánokkal és 
várárkokkal játszotok, 
nincs szükség az alapjáték 
előcsarnok lapjaira.

Minden játékos kap 3
különböző titkos átjárót 
(1 kicsi, 1 egyenes és
1 sarok)

Keverd meg és képezz paklikat az 
alábbiak szerint a szobalapokból

100-300
Alap Secrets   Folyosók Várárkok

350-600
Alap Secrets Lépcsők

Tedd a várároklapokat 
képpel lefelé ide

Használd a Castles of Mad King Ludwig alapjáték előkészítési szabályait 
az alábbi változtatásokkal, amikor a Secrets kiegészítővel játszotok.

Az új Királyi kegylapkákat keverd az 
alapjáték lapkái közé, mielőtt húzol közülük, 
hogy a szerződéslapra rakjad őket.

Rakd a hattyújelzőket 
képpel lefelé ide

Valahányszor olyan szobalapot 
csapsz fel, aminek a jobb alsó
sarkában hattyúikon van, tégy rá egy 
hattyújelzőt képpel felfelé 

Ha a szobán két hattyúikon van, tégy rá 
két hattyújelzőt képpel felfelé.

4db Secrets referenciakártya



Milyen titkok lapulnak Lajos király kastályának árnyékában? Több tu-

cat rejtőzködö hattyú szóródott szét a 30 új szobában. Lajos különesen 

kedvelte ezeket a hattyúkat, amik vagy a szükséges pénzt biztosítják

játék közben vagy nagy bónuszt jelenthetnek a játék végén. 

Az új vizesárkok, melyek körbeveszik és védelmezik a kastélyodat, még 

értékesebbé teszik a belső szobákat. A király új kegyeket kínál, köztük 

egyet, az Udvar létrehozásáért. Végül, a titkos átjárók kibővítik az 

összeköttetéseket és tompítják a hobbiszobákból kiszűrődő zajokat.

Titkok
A Secrets 4 kiegészítőt tartalmaz, valamint 4 új kegyet. A kiegészítők majdnem minden 
kombinációjában játszhatsz az alapjátékkal együtt. Ha a Secrets kiegészítővel játszol, 
készítsd elő a játékot a Castles of Mad King Ludwig szabályai szerint, majd hajtsd
végre az alábbi további lépéseket:

Barbakánok és várárkok: Ez behatárolja a kastélyod méretét, de egyben hatalmas 
bónuszt is adhat, minden a kastélyban lévő szobáért.

Titkos átjárók: A titkos átjárók rugalmasabb kastély elrendezést tesznek lehetővé a dupla 
kapcsolatokkal együtt, valamint összeköttetéseket a szomszédosság büntetés nélkül.

Új szobák: A 30 új szoba a játékban meglévő készletet teszi változatosabbá. A Secrets
szobákra hattyú ikon van nyomtatva.

Hattyúk: (csak új szobákkal együtt játszva): Ha olyan szobát veszel meg, amire hattyú 
van nyomtatva, beválthatod bármikor pénzre a játék során, vagy pontokra a játék végén.

Kegyek: Ezek közül három a Secrets kiegészítőhöz tartozik: Várárkok, Hattyúk és 
Szobák hattyúk nélkül, míg 3 (Udvarok) az alapjátékkal használhatók.

Barbakánok és várárkok
Minden játékos egy barbakánlappal kezd az előcsarnok helyett. Minden játékos barbakánnal 
kezd, még azok is, akik elhatározzák, hogy nem vesznek várárkot a játék során.

A szoblap, lépcső vagy folyosó vásárlása (vagy 5000 Márka) helyett, a játékos elhe-
lyezhet egy várárokdarabot a már meglévő egy vagy 2 árka mellé (vagy a barbakán mellé) 
5000 Márkáért. Amikor valaki árkot vesz, dobjátok el a szobakártyapakli legfelső lapját 
(vagy tegyétek vissza a dobozba a szobalapot, ha az van a szoba kártyapakli tetején).
Az árkokat eredetileg azért csinálták, hogy megvédjék a kastélyt, de Lajos kastélyában 
csak jól mutatnak,és bónuszpontokat hoznak Neked az elhelyezésért. Amikor megveszel 
egy árkot, kapsz 3 pontot az árokért magáért, és 1 pontot minden szobáért a kastélyban, 
kivéve a folyosókat és a kültéri helységeket. Minden további árok újabb 3 pontot ad az 
új árokért és 1 további pontot minden, a kastélyodban lévő szobáért.

Amikor ezt az árkot elhelyezik, három pontot ad
önmagáért. Ezután még 5 pontot ad a kastélyban 
jelenleg lévő szobákért. Ettől kezdve a kastélyban 
felépített szobák (kivéve a folyosókat és kültéri szobákat),
plusz 1 pontot adnak, amikor elhelyezed őket.

Csak az elkészült várárkon belül építhetsz szobákat, kivéve a kültéri helységek, amiket 
a várárkon kívül és belül is felépíthetsz. A kültéri helységek kerítése nem érintkezhet a 
várárok kő szélével. Semelyik szoba nem takarhatja semekkora részét, se a várároknak,
se a barbakánnak.

Az olyan kültéri helységet, ami a barbakán felvonóhídjához kapcsolódik, úgy kell 
tekinteni, mint ami folyosóhoz kapcsolódik. A barbakán nincs készen, amíg egy kültéri 
helység nem kapcsolódik a felvonóhídhoz (és a barbakán másik bejáratához is nem 
kapcsolódik egy szoba). A várárkon kívül lévő szobák csak a felvonóhídon keresztül 
kapcsolódhatnak a belső szobákhoz. Ha a várárkod elkészül 3 darab lerakásával (amivel 
egy zárt területet hozol létre a barbakánnal együtt), megkapod a várárok bónuszt: át-
nézheted bármelyik szobalappaklit, és kiválaszthatsz egy szobát, amit ingyen leépíthetsz. 
A szobád úgy pontozódik, mintha normálisan megvásároltad volna. Ezután keverd össze 
a ki nem választott szobalapokat, és képpel lefelé tedd vissza a helyükre.

Az üvegház takarja a 
vizet, úgyhogy nem
építhető fel ide

A várárkok száma korlátozott, és ha az árokpakli elfogy, kifogyott paklinak számít a 
játék végi pontozásnál. Egy játékos sem vehet háromnál több árokdarabot. Nincs elég 
árokdarab, hogy minden játékos befejezhesse a várárkát. Az árokdarab nem helyezhető 
le, ha eltakarna egy már meglévő szobát.

Az árkok szobának számítanak a “Hattyú nélküli szobák” kegynél, de nem számítanak a 
“Befejezett szobák” kegynél. Az árkok 1000 négyzetláb mérete beleszámít a teljes kas-
télyterületbe a játék végi döntetlen esetén.

Ha a várárok építésekor a szobakártyapakli legfelső lapjának eltálolítása azt eredményezi, 
hogy a pakli elfogy, a játék véget ér az aktuális kör végén.



Titkos átjárók
Minden játékos 1 kicsi, 1 egyenes és 1 sarok titkos átjáróval kezd. 

A titkos átjáróval összeköthető két szoba. Ezzel olyan elrendezések hozhatók létre, ami-
lyenek egyébként nem, és plusz pontokat is hoz. A titkos átjáróknak két bejáratuk van, 
egy-egy mindkét végükön. A titkos átjárók nem csatlakozhatnak másik titkos átjáróhoz, 
és csak akkor építhetők meg, ha mindkét végük egy-egy bejárathoz csatlakozik. 

A titkos átjárók bármikor kijátszhatók a játékos körében, amikor szobát rak le (vagy 
5000 márkát vesz fel). Olyan szobákat köthetnek össze közvetlenül, amik más módon 
nem kapcsolódnak egymáshoz, és megduplázzák ezeknek a szobáknak a kapcsolódási 
bónuszát. Akárhány titkos átjáró lerakható a játékos körében, amíg közvetlenül kap-
csolódik az éppen lerakott szobához. Ha további szobá-
kat rak le a játékos, titkos átjáró lerakható azokhoz is.

A titkos átjáró nem használható két 
olyan szoba összekötésére, amik már
kapcsolódnak egymáshoz egy másik
bejáraton keresztül

A titkos  átjáró nem rakható le két olyan szoba közé, amik közvetlenül kapcsolódnak 
egymáshoz. Ha a titkos átjáró egy hobbyszoba és egy vele szomszédos szoba közé kerül,
amiért büntetés jár, a büntetés megmarad, de ha a titkos átjáró egy hobbyszoba és egy 
olyan szoba közé kerül, ami nem szomszédos, de normál esetben büntetést eredményezne,
a büntetést nem kell érvényre juttatni (titkos átjáró elnyeli a hangokat).Amikor egy nap-
pali befejezési jutalmát kell pontozni, (mert minden ajtó kapcsolódik  másik szobához),
minden szoba, ami a titkos átjárón keresztül kapcsolódik a nappalihoz, beleszámít az 
újrapontozásba.

Amikor a Library elkészül, a szoba befejezési jutalom
ezért a nappaliért 23 pontot eredményez: 2 a Library-
ért, 6 a Sanctum-hoz kapcsolódásért, 6 a Parlot-hoz
kapcsolódásért, 6 a Fountains-hez kapcsolódásért és 3
a Small Yard-hoz kapcsolódásért.

A titkos átjárókat a meglévő ajtókra helyezzük, de nem helyezheted le úgy, hogy letakar-
ja egy szoba vagy várárok egy részét.
A titkos átjárók nem számítanak a “Hattyú nélküli szobák” vagy a “Befejezett szobák” 
kegynél. A titkos átjárók nem számítanak bele az alapterületbe sem a játék végi döntet-
lent eldöntő számításnál.

Hattyúk
Amikor olyan szoba kerül a szerződéstábla alá, amin hattyú van, a készletből tegyetek 
egy hattyújelzőt képpel felfelé (a színes fele látszódjon) erre az épületre. Ha a szoba-
lapon két hattyú van, két jelzőt tegyetek rá. Ha egy játékos megveszi ezt a szobalapot, 
vegye el a hatyújelző(ke)t, és tegye a kastélya mellé képpel felfelé, hogy a többi játékos 
is lássa, milyen hattyúkat gyűjtött össze.
A hattyújelzőkét kéféleképpen használhatod:
1) A körödben beválthatod bármelyik 1 hattyúdat 1000M-ra, 2-t 3000M-ra, 3-at 6000M-
ra, 4-et 10000M-ra vagy 5-öt 15000M-ra. Legfeljebb 5 hattyút válthatszt be egy körben. 
A felhasznált hattyúkat tegyétek vissza a dobozba, azok már nem számítanak a “Hattyú” 
kegynél (ha játékban van egyáltalán).
2) Minden különböző hattyújelzőkből álló készlet pontot ér a játék végén az alábbiak 
szerint: 1db 1 pont, 2db 3 pont, 3db 6 pont, 4db 10 pont és 5db 15 pont. A hattyúkat 
beleszámítjuk a “Hattyú” kegyhez is a játék végén, ha az játékban van.

15+3+1=19

Királyi kegyek
4 királyi kegy van a Secrets-ben:

A “Hattyú” kegy azon 
alapul, hány hattyújelződ 
van a játék végén (típustól 
függetlenül).

A “Hattyú nélküli szobák” 
kegy azon alapul, hány 
olyan szobád van a kasté-
lyodban, amin nincs hat-
tyú ikon, beleértve a 
folyosókat, de leszámít-
va a titkos átjárókat.

Az “Udvar” kegy azon alapul, hány 
udvarod van a kastélyodban. Az ud-
var olyan teljesen zárt terület, aminek 
van legalább egy bejárata. A be-
fejezett várárok legalább egy udvart 
képez, ha legalább egy ajtó vezet be 
oda. A barbakán és várárok vízpartja 
nem számít udvar szélének.

A “Várárok” kegy azon alapul, hány 
várárok darab van a kastélyodban (a 
kezdő barbakán is számít egynek, így 
ha nem is építesz hozzá többet, az 
utolsó helyet még megszerezheted).

Szóló játék a Secrets kiegészítővel
Nincs változás a szóló játékban amikor a Secrets kiegészítővel játszol; vehetsz árkokat, 
elhelyezhetsz titkos átjárókat és megszerezhetsz hattyújelzőket, mint a nomál játékban. A 
pontsávok viszont kicsit változnak: <60 Udvari bolond, 61-80: Ő királyi felsége szolgá-
ja, 81-95: A kastélyépítés hercege, 96-110: A palota első régenshercege, >110: Nagy 
kastélyépítők királya.

A fejlesztőről
Dale Yu 2001 óta foglalkozik játékfejlesztéssel. Előző projektjei a Castles of Mad King 
Ludwig, Dominon, Suburbia és Subdivision. Részt vett az Agricola szóló játékmód 
finomításában. Számos játéknak (Gib Gas, Start Frei és Flizz&Miez) és az Agricola két 
kiegészítőjének (X-Deck és Legen*Dairy Forest Deck) társtervezője. 2010 óta az Opinionated 
Gamers blog főszerkesztője. Amikor nem játékokon dolgozik, fizikus egy középnyugati 
egyetemi városban. A feleségével (aki sosem játszik) és két tizenéves fiával (akik állandó 
játéktesztelőként segítik).

A tervezőről
Ted Alspach a Burg von Alspach kastélyban él (Alspach államban) feleségével, két gyer-
mekével és két macskájával valahol Észak-Carolinában. Számos egyéb játék tervezője, 
mint pl. Castles of Mad King Ludwig, Suburbia, Ultimate Werewolf, One Night Ultimate 
Werewolf, Mtant Meeples, You Suck, Kniffel das Kartenspiel, TieBreaker és Start Player. 

Játéktesztelők
Sok játékos segített tesztelni a Secrets kiegészítőt, többek között: Toni Alspach, Richard 
Bethany, Audrey Cueto, Charlie Davis, Randy Farmer, Shelley Ganschow, Doug 
Garrett, Braeden Jackson, Mark Jackson, Chris Landon, Cyntia Landon, Shalise Landon, 
Dean Lizardo, Greg Schloesser, Ray Wisneski and Ryan Yu.

Castles of Mad King Ludwig Secrets játékszabályok jogtulajdonosa 2015 Ted Alspach és a Bezier Games, Inc. 
Minden jog fenntartva

Magyar fordítás: Guszty (rozvanyia@gmail.com)
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