
Lovag akciók

Az éppen soron következô játékos minden aktivált lovagjával véghez vihet

egy akciót, miután dobott a kockákkal. Az akcióban részt vett lovagot 

az akció után a passzív oldalára vissza kell fordítani. A játékos egy gabona

nyersanyag kifizetésével rögtön újra aktiválhatja lovagját, de az újra aktivált

lovaggal ezen a lépésen belül nem vihet véghez több akciót.

Áthelyezés
• Az éppen soron következô játékos áthelyezheti aktivált lovagjait 

a játékfelületen, a következô szabályok szerint: A kiindulási és a (szabad) cél

keresztezôdésnek a játékos saját kiépített útjával kell, összekötve lennie. 

• Egy keresztezôdésre csak egy lovag állítható.

• A felállított lovagot passzív oldalával felfelé kell elhelyezni a játékfelületen.

• Ha egy játékos olyan keresztezôdésre szeretne építeni, ahol egy saját

lovagja áll, akkor át kell helyeznie lovagját kereskedelmi útja egy másik

szabad keresztezôdésére. Abban az esetben, ha a játékos lovagját nem tudja

áthelyezni (nincs szabad keresztezôdése, vagy nem aktív a lovagja), akkor

erre a keresztezôdésre nem építhet.

Példa: A piros játékos aktivált lovagját 
„A” keresztezôdésrôl áthelyezheti a nyíllal
jelölt keresztezôdések valamelyikére. 
A piros játékos nem helyezheti lovagját 
a „B” és „C”-vel jelölt keresztezôdések
egyikére sem, mert a keresztezôdések
nincsenek saját útjával összekötve. 

Áthelyezés és számûzés
• Az éppen soron következô játékos áthelyezheti lovagját a játékfelületen egy

olyan keresztezôdésbe is, ahol egy játékostársa lovagja áll, számûzve az ott

álló lovagot. Csak gyengébb lovagot lehet számûzni.

• A számûzött lovagot tulajdonosának át kell helyeznie a saját kereskedelmi

útvonalán egy szabad keresztezôdésre. A számûzött lovag állapota nem

változik, az aktivált lovag aktivált marad. 

• Ha nincs a játékos saját kereskedelmi útvonalán szabad keresztezôdés,

melyre lovagját áthelyezhetné, akkor a számûzött lovagot a játékfelületrôl 

a játékosnak le kell vennie.  

• A lovagok az elhelyezés és a számûzés során nem ugorhatnak át idegen

lovagot.

• A játékosoknak lehetôségük van saját lovagjuk számûzésére.

• A támadó lovagot az akció után a passzív oldalára kell fordítani.

Példa: A piros játékos meggyengítheti 
a kék játékost, ha aktivált lovagjával a kék
játékos lovagját számûzi a keresztezôdés-
bôl. A kék játékos számûzött lovagját 
az „A”, vagy a „B” keresztezôdésre teheti, 
de nem engedélyezett a számûzött lovag 
„C” keresztezôdésre történô áthelyezése.

Rabló számûzése
Egy játékos aktivált lovagja, függetlenül attól, 

hogy milyen erôs a lovag, számûzheti a rablót a szomszédos játékfelületrôl.

• A számûzött rablót az alapjátékban leírt szabályoknak megfelelôen kezelik

a játékosok.

• A rabló számûzése után a támadó lovagot a passzív oldalára kell fordítani.

Példa: A piros játékos lovagja csak a szürke
játékfelületrôl számûzheti a rablót. Sajnos 
a rabló a piros játékos által befolyásolható
területen kívül fekszik. A rabló számû-
zése érdekében a piros játékosnak 
a következô lépéseket kell megtennie.
Áthelyezi lovagját az „A”, vagy a „B”
keresztezôdésre, így lovagja passzív
állapotba kerül. A játékos egy gabona
nyersanyag kártya megfizetésével aktiválja
lovagját, és a következô lépése során számûzi 
a rablót a játékfelületrôl. 

Küzdelem a barbár hordával

Abban a pillanatban, amikor a barbár horda hajójával áthalad a fejszével jelölt

játékfelületen, kezdetét veszi a csata a barbár horda és Catan lovagjai között. 

• A játékosok megállapítják a barbár horda erejét, melybe az összes Catan

területén felépített várost, a metropoliszokkal együtt beszámítják. Ennek

összege lesz a barbár horda ereje.

• A játékosok megállapítják Catan lovagjainak erejét, melybe az összes

aktivált lovag vaskesztyûjét beszámítják. 

• A küzdelem eredményétôl függetlenül a csata után az összes lovagot passzív

állapotba kell helyezni. 

A küzdelmet a barbár horda nyeri
A küzdelmet a barbárok nyerik, ha erôsebbek Catan lovagjainál. A barbárok

lerohanják annak, vagy azoknak a játékosoknak a városát, akik a legkeve-

sebb aktivált lovaggal, vagy egy aktivált lovaggal sem rendelkeznek. 

• Nem szenved kárt a barbárok lerohanása során az a játékos, akinek csak

települése van, illetve a metropoliszokat sem éri kár, mert azok védettek. 

• Csak olyan játékosokat érint negatívan a barbárok támadása, akinek a tulaj-

donában egy, vagy több város van. Az érintett játékosok megszámolják

aktivált lovagjaik vaskesztyûit. Az a játékos, aki a legkevesebb vaskesztyût

számolta meg, tehát a legkevesebb aktivált lovaggal rendelkezik, egy városát

visszafejleszti településre. Abban az esetben, ha több játékos is ugyanolyan

kevés aktivált lovaggal rendelkezik, mindahányan elvesztenek városaik

közül egyet. Abban az extrém esetben, ha egy játékos sem rendelkezik

aktivált lovaggal, az azt jelenti, hogy minden játékos elveszít egy várost.

• Ha a játékos a városát városfallal védte, akkor elveszíti a barbárok

támadása során városával együtt a városfalat is. 

• A játékos város nélkül is megtartja megkezdett fejlesztéseit, és a lehetôséget,

hogy fejlesztési kártyához jusson, de további városfejlesztéseket csak azután

kezdeményezhet, ha ismét rendelkezik várossal. 

Példa: 
– A, B, C, és D játékosok játszanak.
– D, C és A játékosok egy-egy egyszerû aktivált lovaggal rendelkeznek, B
játékosnak nincs aktivált lovagja. Catan lovagjainak ereje: „3”.
– C és D játékosok két-két várossal rendelkeznek, B játékosnak egy
metropolisz van a birtokában (városa nincs). A játékosnak csak egy
települése van. A barbár horda ereje: „5” (4 város, 1metropolisz).
– A barbárok nyerik a küzdelmet, 5:3 arányban.
– C és D játékosok elveszítenek egy-egy várost. Annak ellenére, hogy B
játékosnak nincs aktivált lovagja, de a B játékos azért nem érintett, mert
metropolisza védett.  
– Az A játékos azért nem érintett, mert csak egy településsel rendelkezik.

Fontos:
Abban az esetben, ha egy játékos elveszít egy várost, és mind az 5 települését

kiépítette, akkor az elveszített várost településként kell kezelnie. A játékos

kiüríti a várost, településsé redukálva azt. (Egy nyerôpont, egyszerû nyersanyag

bevétel). Ha a játékos ismét városépítésbe szeretne kezdeni, akkor a települést

ismét várossá kell fejlesztenie. Ennek érdekében 3 érc és 2 gabona nyers-

anyaggal kell fizetnie, ezek után a játékos eredeti módon fejlesztheti városát. 

Ha a játékos birtokában csak ilyen város van, akkor nem építhet fel metro-

poliszt. A játékosnak elôször helyre kell állítania a barbárok által okozott kárt,

majd folytathatja a megkezdett fejlesztéseit a metropolisz megvalósítására. 

A küzdelmet Catan lovagjai nyerik
Catan lovagjai nyerik a küzdelmet, ha legalább olyan erôsek, vagy erôsebbek,

mint a barbár horda. 

• Az a játékos, aki a legtöbb vaskesztyûvel vett részt a küzdelemben, 

1 nyerôpont kártyát „Catan megmentôje” felirattal kap.

• Ha kettô, vagy annál több játékos is ugyanannyi vaskesztyûvel (aktivált

lovag) vett részt a küzdelemben, akkor fejlesztési kártyapakliból

húzhatnak fel 1–1 lapot. Ebben az esetben azonban a játékosok nem

kapnak nyerôpont kártyát. A küzdelem után a játékosok a barbár horda

hajóját visszahelyezik a startmezôre, ahonnan a barbárok ismét

megkezdhetik utazásukat Catan szigete felé. 

A kereskedô

A kereskedô figura akkor kerül elô a játék folyamán, ha egy játékos kereske-

delem feliratú fejlesztési kártyát játszik ki. A játékos a figurát egy a saját tele-

pülésével, vagy városával határos játékmezôre helyezi. A játékos 2:1 arányban

cserélheti a településhez tartózó nyersanyagokat addig, amíg a kereskedô

figura ezen a játékmezôn áll. A kereskedô figurát csak egy kereskedelem

feliratú fejlesztési kártya kijátszásakor lehet áthelyezni. A kereskedô figura 

1 nyerôpontot ér.

A játék vége

A játéknak akkor van vége, ha az éppen soron következô játékos eléri 

a 13 nyerôpontot. 

Játékvariációk

Tapasztalt telepeseknek
Még több taktika vihetô a játékba egy egyszerû, de annál jelentôségteljesebb

szabály megváltoztatásával.

A barbár horda partraszállásakor a játékosok egymás után döntenek,

kiindulva az éppen soron lévô játékostól, hogy aktivált lovagjaik közül hány

darabot szeretnének bevetni a barbárok elleni küzdelem során. 

Tipp: Egy játékos szándékosan megakadályozhatja egy lovagja részvételét 

a küzdelemben, melynek következtében gyôzelemhez juttatja a barbárokat,

viszont veszteséget okoz játékostársainak. 

A küzdelem után csak azoknak a játékosoknak kell lovagjaikat passzív

állapotba fordítani, akik a küzdelemben részt vettek. 

Játék a tengeri utazó kiegészítéssel

A játékosoknak természetesen lehetôségük van arra, hogy a Lovagok 

és városok játékot a Tengeri utazó játékkal kiegészítve játsszák.

Tapasztalataink szerint a színhelyek, jelenetek egymáshoz illeszthetôek, mint

pl: Új kikötôk felé Nagy Catan, Keresztül a sivatagon. Nem illenek egymáshoz

a feltalálók jelenetei és az összes többi olyan jelenet, amelyben több kisebb

szigetcsoport található. Ha a játékot a játékosok a Tengeri utazó játékkal

együtt játsszák, figyelembe kell venniük, hogy azon akciók, melyek utakra

érvényesek, a hajók számára is érvényessé válnak. 

Külön szabályok a Lovagok és városok + Tengeri utazó kiegészítés
játékhoz.
• Azokban a jelenetekben, melyekben több sziget szerepel, a barbárok

támadásával kapcsolatos szabályok az alapjáték szabályaival megegyeznek.

• A lovagok tengerentúlra is számûzhetôek, abban az esetben, ha az út

utakkal és hajókkal össze van kötve. 

• A játékos egy aktivált lovagját tenger keresztezôdésre is állíthatja, 

ha a keresztezôdés melletti mezôn hajója áll, ebben az esetben a lovag 

a hajón tartózkodik. 

• Ha a játékos lovagja olyan keresztezôdésen áll, ahol egy hajóút utolsó

hajója áll, akkor a hajóút lezártnak tekintendô. Más szavakkal kifejezve:

nem szabad megszakítani a kapcsolatot egy lovag és a hozzátartozó

település között. 

• Ha egy játékos egyik aktivált lovagja olyan mezôn áll, melyen kalóz van,

akkor a játékos lovagját passzív állapotba helyezheti, és számûzheti onnan

a kalózt.

A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdése van, forduljon 

a Piatnik Budapest Kft.-hez
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Kérjük, elôször olvassa el a rövid, áttekinthetô játékleírást, mely tartalmazza a változtatásokat az alapjáték a „Catan telepesei” játékhoz
képest. A következô oldalakon (2–4-ig)  olvashatóak a kiegészítô játékszabályok. Az elsô oldal közepén található nagy ábra egy olyan
a játékfelületet ábrázol, melyet az elsô játék során a játékosok használnak. Az oldal alján látható ábrák a városokhoz tartozó új nyersanyag
bevételi kártyákat mutatják. Az Almanachban ( rész) részletes magyarázat található a fejlesztési kártyákhoz, valamint összefoglaló lista
a nyersanyagokról, és leírás a játékfigurák összeállításához.

1
Sötét felhôk tornyosulnak a békés Catan szigete fölött. Vad barbár
hordákat csábít Catan gazdagsága. A barbár hajó Catan partjai felé
tart.

2
Catan lovagjainak még elég idejük van
a veszély elhárítására, mivel a barbár
hordák ereje egyenlô arányban áll
Catan városainak számával. A barbár
horda visszaveréséhez a játékosok lo-
vagjainak együtt legalább olyan erôs-
nek kell lenniük, mint amilyen erôsek 
a barbárok.

3
Catan lovagjai egy idôre elháríthatják a
városukat fenyegetô veszélyt, ha sike-
rül a barbárokat visszaverniük. Ha vi-
szont Catan lovagjai meggyengülnek,
a barbárok lerohannak egy várost. A le-
rohant várost a barbárok kifosztják, és
feldúlva hagyják maguk mögött. 

4
A veszteség mindig azt a játékost éri,
aki Catan védelmének érdekében a leg-
kevesebb lovagot állította, vagy egyál-
talán nem állított lovagot. Nem éri
meg kockáztatni, érdemes lovagokat
felállítani!

5
A játékosoknak a játék folyamán nem csak a külsô
ellenséget kell elhárítaniuk, hanem versengenek egymás-
sal a három metropolisz valamelyikének felépítéséért is.
Egy metropolisz megépítéséhez – plusz két nyerôpontra
van szükségük – a játékosoknak ki kell építeniük váro-
sukat. 

6
A város kiépítése az új kártyák közül a „Kereskedelmi áru” kártyák
segítségével lehetséges. Kereskedelmi árut egy játékos olyan vá-
rosért kap mely hegységgel, erdôvel vagy legelôvel határos. 

7
A játékosok a játék megkezdésekor
egy településsel és egy várossal ren-
delkeznek. 
A játékosok megkapják a nyersanya-
gokat. Az olyan városuk után, mely
hegységgel, erdôvel, vagy legelôvel ha-
táros, csak 1 nyersanyagot kapnak,
melyhez még megkapják a településük-
nek megfelelô (az oldal alján látható
ábrák szerint) kereskedelmi kártyákat. 

8
A játékosok városaikat pénzzel poli-
tika (kék), papírral tudomány (zöld),
szövettel kereskedelem (sárga) irányá-
ba fejleszthetik. Egy metropoliszt
(+2 nyerôpont) akkor kap meg egy já-
tékos, ha elsôként éri el a negyedik
fejlesztési fázist.

9
A játékosoknak városuk fejlesztéséhez
megnô az esélyük, ha a piros és a fehér
kockákkal a szükséges kombinációt
sikerül kidobniuk. A játékosok így
értékes fejlesztési kártyához juthatnak,
ami számukra további fejlesztéseket
tesz lehetôvé. 

10
Hangolódjon rá a kihívásokkal teli életére Catan szigetén, és
az egészestét betöltô kalandra! A játékot az a játékos nyeri,
akinek elsôként sikerül 13 nyerôpontot gyûjtenie. 

Áttekinthetô játékleírás az elsô játékhoz.

= = = = =

S

Klaus Teuber
KIEGÉSZÍTÉS A CATAN TELEPESEI TÁRSASJÁTÉKHOZ
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Játékleírás

A sziget összeállítása

(az elsô játékhoz)

A játékosok a játékfelület számtalan módon variálhatják, ennek ellenére

ajánljuk az elsô játék megkezdéséhez az alap játékfelület összeállítását. 

A játékosok így biztosíthatják, a játékban megfelelô nyersanyagmennyiséget,

legfôképpen a gabonáét. 

• Elsô lépésben a játékosok állítsák össze a játéktábla keretét. Az azonos

betûjelzéssel ellátott részeket egymás mellé kell illeszteni.

• Második lépesben a játékosok a játékkereten belül kialakítják a játékfelü-

letet, az ábra szerint. A szárazföld mezôit a játékfelület közepére kell tenni,

ezekre kerülnek a számkorongok. Közvetlenül a keret mellé, a szárazföld

köré kell illeszteni a tengert ábrázoló részeket, ezek beillesztését a dupla

tenger mezôvel kell kezdeni, amin a tenger felôli bejárat látható. 

• A dupla tenger mezôtôl kiindulva, felváltva (kikötôvel ellátott tengermezô

után üres tengermezô) kell beilleszteni a tengert ábrázoló mezôket 

a játékfelületbe.

Javaslat: A játékosok az elsô játék után variálhatják a játékfelületet a Catan

telepesei, és a Tengeri utazó játékokkal.

A játék elôkészítése

1, Az alapjáték ezen részeit ebben a játékban nem használják 
a játékosok:
Fejlesztés kártyák, Építési költségek kártyák,  

Legnagyobb lovagi hatalom jutalomkártya, 1 dobókocka

2, A játékosok a következô anyagokat használják a játék folyamán:
• A játékosok válogassák

szét a nyersanyag-
kártyákat és fajtán-

ként helyezzék 

a kártyatartókba, 

az ábrán látható módon.

• A játékosok helyezzék a

nyerôpont kártyákat „Catan

megmentôje” felirattal felfelé az

utolsó szabad helyre a kártyatartóba. 

• A új kártyák

A kereskedelmi árukat a játékosok fajtánként szétválogatják és a harmadik

kártyatartóba helyezik az ábrán látható módon. A játékosoknak a kártyák

elhelyezésekor ügyelniük kell arra, hogy a papír kártyák a fa kártyák, 

a pénz kártyák az érc kártyák, a szövet kártyák a gyapjú kártyák alá

kerüljenek. 

• A játékosok tegyék a három kártyatartót a játékfelület mellé az asztalra. 

• A játékosok válogassák szét az új fejlesztési kártyákat, és helyezzék

azokat a negyedik kártyatartóba 

az ábrán látható módon. A fejlesztési

kártyák fajtái: kereskedelem sárga,

politika kék, tudomány zöld. 

A játékosok tegyék ezt a kártyatartót 

is a játékfelület mellé az asztalra. 

• A játékosok helyezzék az asztalra a metropoliszt ábrázoló fa figurákat, 

a hozzájuk tartozó papírkorongokat, a kereskedôk figuráit, a piros 

és a fehér kockát, valamint a leghosszabb kereskedelmi út kártyát. 

• A barbárok fekete hajóját a játékfelület startmezôjére kell állítani.

3, Minden játékos választ egy színt, és átveszi a következôket 
az osztó játékostól:
– 5 település, 4 város, 15 út

– 6 lovag (2 egyszerû lovag, 2 erôs lovag, 2 hatalmas lovag)

– 3 városfal

– 1 építési kalendárium a város kiépítéséhez

4, Települések és városok elhelyezése
• A játékosok egymás után dobnak a piros dobókockával. A játékot az a játékos

kezdi, aki a legnagyobbat dobta. A kezdô játékos elsô lépésben elhelyez 

a játékfelületen egy települést és egy utat az alapjáték szabályainak megfele-

lôen. Második lépésben pedig egy várost és egy utat helyez el a játékos.

Fontos: a játékosoknak figyelembe kell venniük a település és város

lehelyezésénél, hogy a gabonához hozzá kell, hogy férjenek, és keres-

kedelmi árut csak olyan teleülés után kapnak, mely hegységgel, erdôvel,

vagy legelôvel határos.

• Minden játékos megkapja a településével határos területek után 

a nyersanyagkártyákat.

• A játékosok a megkapott anyagokat maguk elé helyezik az asztalon.

• Minden játékos maga elé helyezi az építési kalendáriumát, az ábrán látható

módon (az elsô lappal felfelé).

A játék menete röviden összefoglalva

A játékot az a játékos kezdi, aki utolsóként helyezte el városát a játékmezôn.

Az éppen soron következô játékos a következôkben leírt akciók közül

választhat:

1, A játékos mindhárom kockával dob és a dobás eredményétôl
függôen:
• Akciót hajt végre (szimbólum kocka),

• Fejlôdéskártyát nyer (piros szám kocka),

• Nyersanyag bevételhez juttatja a játékosokat (mindkét szám kocka),

• Kereskedelmi áru nyereményhez juttatja a játékosokat (csak várossal

lehetséges).

2, A játékos további két lehetôség közül választhat
a) Kereskedés bankkal, vagy a játékostársakkal

b) Építés

• A játékosnak lehetôsége van az eddig érvényben lévô szabályok szerint:

utak, települések, városok, az új szabályok szerint városfalak építésére is.

• A játékos elhelyezhet és aktiválhat egyszerû lovagokat.

• A játékos fejlesztheti városát a kereskedelmi áru kártyák segítségével.

Kiegészítô szabályok: Az éppen soron következô játékos, ha már dobott a

dobókockákkal, a következôkben leírtak közül választhat:

• vagy fejlesztési kártyát játszik ki,

• vagy lovagjával végrehajt egy akciót.

Fontos:
A játékosnak dobása elôtt csak Alkimista kártya kijátszására van lehetôsége.

A játékosnak dobása elôtt sem cserére, sem építésre nincs lehetôsége.

Részletes játékleírás

A dobás eredménye

Miután a játékos mindhárom kockával dobott, dobása eredményének

megfelelô lépéseit a következô sorrendben viheti véghez.

1a Szimbólum kocka
• Ha játékos a szimbólumkockával fekete hajót dobott, akkor a játék-

felületen álló barbár hajót egy mezôvel tovább kell léptetni. Ha a bar-

bár hajó már a fejszével jelzett mezôn áll, akkor a tovább léptetés 

a barbárok partraszállását jelenti. A játékosoknak aktiválniuk kell lovagjaikat,

a barbárok visszaverésének érdekében. A barbárok visszaverésérôl részletesen

olvashat a játékleírás „A küzdelem a barbár hordával” címszava alatt. 

1b Szimbólumkocka + piros számkocka
• Ha a szimbólumkocka városkaput mutat, akkor

minden játékos ellenôrzi, hogy van e lehetôsége

fejlesztési kártyát húzni. Egy játékosnak akkor van

lehetôsége fejlesztési kártya húzására, ha:

– a játékos a kockával kidobott városkapu színével megegyezô városfej-

lesztésbe kezdett.

– és a játékos városfejlesztési kártyáján lévô szám megegyezik a piros

számkockával kidobott számmal. 

• Az óramutató járásirányának megfelelôen, minden olyan játékos, aki a

feltételeknek megfelel, elveheti a legfelsô lapot a fejlesztési kártya pakliról,

aminek a színét kidobták. A játékos a lapot megnézheti, és lefordítva maga

elé teheti azt. Egy játékos elôtt sem lehet négynél több fejlesztési kártya.

Egyéb idevonatkozó szabályokat lásd „fejlesztési kártyák” címszó alatt.

1c Piros és fehér számkockák
• Bevételhez jut egy játékos, ha a piros és a fehér számkockák összege

megegyezik a játékos birtokában lévô valamelyik szárazföld mezôjének 

a számával. Egy település egy nyersanyagkártyához juttatja a játékost.

• Egy város két nyersanyagkártyához juttatja a játékost, vagy egy nyersanyag

kártyához és egy kereskedelmi áru kártyához.

– Dombvidék 2 vályog kártyát ér.

– Szántóföld 2 gabona kártyát ér.

– Hegység 1 érc kártyát + 1 kereskedelmi áru kártyát (pénz) ér.

– Erdô 1 fa kártyát + 1 kereskedelmi áru kártyát (papír) ér.

– Legelô 1 gyapjú + 1 kereskedelmi áru kártyát (szövet) ér. 

Lásd játékleírás elsô oldalán alul.
A kereskedelmi áru kártyákat a játékosok a kezükben tartják, és beszámítják

kártyáik közé, mikor valaki rablót dob.

A kereskedelem

Az alapjáték kereskedelmi szabályai változatlanul érvényesek az új kereskedelmi

áru kártyákra is. 

• A játékosok szabadon cserélgethetik egymás között kereskedelmi áru kár-

tyáikat. Valamint kicserélhetik a bankkal 4:1 arányba kereskedelmi áru

kártyáikat egy másik kereskedelmi árura, vagy nyersanyagra. A cserére

felkínált kereskedelmi áru kártyáknak azonban egységesnek kell lenniük.

Az a játékos, akinek 3:1 arányban kikötô áll rendelkezésére, cserélhet 

3:1 arányban kereskedelmi árut nyersanyagért.

• A csere fordítva is megvalósítható: nyersanyagot kereskedelmi árura. 

Pl: 4 vályogot fel lehet cserélni 1 szövet kereskedelmi árura, 

vagy egy kikötôt 2 vályoggal 1 kereskedelmi árura.

• Fejlesztési kártyákkal nem lehet kereskedni.

Az építés

Az éppen soron következô játékosnak változatlanul lehetôsége van út,

település, vagy város építésére.

Ezen az oldalon található a komplett játékleírás. Kérjük, a játékosokat tanulmányozzák a szabályokat az elsô játék megkezdése elôtt.
Az Almanachban ( rész) részletes magyarázat található a fejlesztési kártyákhoz, valamint az anyagok listája, és leírás a játékfigurák
összeragasztásához.
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Új építési szándék:
• Egy városfal megépítése 2 nyersanyagkártyába kerül. A játékos a városfalat

ábrázoló fa lapot a város figurája alá csúsztatja. 

• Minden városfal 2 darabbal megnöveli a játékos kezében tartható

nyersanyagkártyák számát, 7-es szám kidobása esetén. 

• Ha egy játékos elveszít egy várost, a várossal együtt elveszti a városhoz

tartozó városfalat is.

Lovagok

• A lovagokat a fakorongok ábrázolják, melyekre a matricákat az ábra

szerint kell feltenni. A korong egyik oldalán a lovag képe látható, 

ez a korong passzív oldala. A passzív azt jelenti, hogy a lovaggal a játékos

nem tud semmit megvalósítani. A korong aktív oldalán eltérô

mennyiségben vaskesztyû látható. A játékos

lovagja akkor vehet részt a játékban, 

ha a korong aktív oldala van felfelé. 

• A játékban három különbözô erôsségû

lovagot különböztetünk meg: egyszerû

lovag, erôs lovag, hatalmas lovag. 

A lovagok erejét a passzív oldalon eltérô

méretû lovagi fej, az aktív oldalon pedig

eltérô mennyiségû vaskesztyû jelzi. 

Minden vaskesztyû 1 nyerôpontot jelent. 

Lovagok felállítása
• Az a játékos, aki lovagot szeretne felállítani, 1 érc és 1 gyapjú kártyáért

megteheti azt. A játékos ezért 1 egyszerû lovagot kap, melyet a játékfelületen

elhelyezhet. 

• A játékos egy olyan szabad keresztezôdésre helyezheti lovagját passzív

oldalával felfelé, mely a játékos legalább egy útjával határos. 

• Egy lovag megszakítja ellenfele útját, és megakadályozza ellenfelét abban,

hogy ezt az utat tovább építse. 

Példa:
A piros játékos négy különbözô keresztezôdés közül
is választhat, ahová lehetôsége van lovagját
letenni. Ha a piros játékos lovagját 
az „A” jelû keresztezôdésre teszi, akkor
leblokkolja a kék játékos kereskedelmi
utat, továbbiakban ehhez a kereszte-
zôdéshez csak a piros játékos építhet
utcát. Ha a piros játékos lovagját 
a „B” jelû keresztezôdésre teszi, akkor
ezzel megszakítja a kék játékos
kereskedelmi útját. 
• Egy ellenséges lovag megtörheti a leghosszabb kereskedelmi útvonalat is.

Lovagok aktiválása
• A játékos csak olyan lovagot aktiválhat,

amelyik a játékfelületen áll. A játékos lovagja

erejétôl függetlenül 1 gabona

nyersanyagkártyával fizet lovagja aktiválásáért.

Ez a szabály az éppen beépített lovagokra is

érvényes. A játékos lovagja aktiválásakor

felfordítja lovagja korongját, így a korong

azon része lesz, felfelé, melyen a vaskesztyû

látható. 

• Amikor a játékos egy lovagját aktiválja, akkor ugyanazon lépésén belül

nem vihet véghez aktivált lovagjával lovagi akciót. 

Lovagok felértékelése
• Egy egyszerû lovagot a játékos felértékeltethet abban a lépésben, melyben

felállította, vagy tetszés szerint bármelyik késôbbi lépése során. A játékos

lovagja egyszerû lovagból erôs lovaggá történô felértékeléséért 1 érc

nyersanyagkártyával és 1 gyapjú nyersanyagkártyával fizet. A játékos leveszi

a játékfelületrôl egyszerû lovagját, és annak

helyére elhelyezi erôs lovagját. A játékosok

lovagjai egyaránt passzív és aktív állapotban

felértékelhetôek. 

• A játékos ugyanilyen úton tud felértékeltetni egy erôs lovagot hatalmas

lovaggá. Hatalmas lovagot csak azután helyezhet el a játékos a játékfelü-

leten, ha már A városépítés harmadik szakaszába (politika/kék) jutott.

Egy lovagot egy lépés folyamán csak egyszer lehet felértékeltetni. 

Városok kiépítése

Ha egy játékosnak van a tulajdonában kereskedelmi áru kártya, akkor lehetôsé-

ge van városa kiépítésére. Abban az esetben, ha egy játékosnak már van város 

a birtokában, lehetôsége van arra, hogy városát mindhárom területen (kereske-

delem, politika, tudomány) elkezdje fejleszteni. A játékosokat városuk kiépítésé-

ben segíti az elôttük fekvô építési kalendárium. A kalendárium három különálló

blokkból áll. A blokkok a három területet mutatják, melyek irányába a játékosok

városaikat fejleszthetik. Sárga = kereskedelem, kék = politika, zöld = tudomány.

Mindhárom terület 5 fejlesztési szintbôl áll, tehát mindhárom blokk 5–5 lapot

tartalmaz. A játék megkezdésekor a blokkok az elsô lappal felfelé fekszenek 

a játékosok elôtt, mivel még egy játékos sem fejlesztette városát.

• Az elsô fejlesztések: minden fejlesztésért a játékosok 1 kereskedelmi

áruval fizetnek. A blokk mindenoldalán látható az a szükséges

kereskedelmi áru, amivel a játékosoknak fizetniük kell. 

• Például az a játékos, aki egy szövettel fizet, építhet egy piacot. Ez a játékos 

a sárga blokkja legfelsô lapját átlapozhatja. Az a lap, melyre a játékos

lapozott, egy épület képét mutatja, és 2 piros dobókockáét. A piros kockák

mutatják a továbbiakban, hogy a játékos kaphat e fejlesztési kártyát. 

Ez részletesen olvasható a játékleírás fejlesztési kártyák szakaszában.

• További fejlesztések: minden második fejlesztésért (második lap

átfordítása) a játékosok 2 kereskedelmi áruval fizetnek. Minden harmadik

fejlesztésért a játékosok 3 kereskedelmi áruval fizetnek, és így tovább.

Minden fejlesztéssel nô a játékosok esélye a fejlesztési kártyák

megszerzéséhez (egyre több piros számkocka van az oldalakon).  

• Ha a játékosnak sikerül a harmadik fejlesztése is, akkor megkapja 

a kalendárium harmadik lapjának hátán lévô kedvezményt. 

Céh (sárga): A játékos 2:1 arányban cserélhet

kereskedelmi árut.

Vár (kék): A játékos felértékelheti egyik erôs

lovagját hatalmas lovaggá.

Akvadukt völgyhíd vízzel (zöld): A játékos magához vehet 

egy nyersanyagot, ha a nyersanyagokért

történt dobás során nem jutott

nyersanyaghoz. Kivétel, ha a dobás

éppen hetes.

Metropoliszok (sárga városkapuk)

• Az elsô játékos, akinek elsôként sikerül valamelyik fejlesztési területen 

a negyedik fejlesztést megvalósítania (bank, katedrális, vagy színház),

felállíthat városához a sárga városkapuk közül egyet. A játékos megjelöli,

hogy melyik fejlesztéséért helyezte el a városkaput, egy metropolisz

korongot helyez a fejlesztéshez tartozó oldalra kalendáriumában. 

Egy metropolisszá fejlesztett város értéke 4 pont (2 pont, a városért, 

2 pont a metropoliszért).

• A játékban összesen 3 db metropolisz létrehozására van lehetôség. A játéko-

sok három fejlesztési területen emelhetnek metropoliszt, egyet a kereskede-

lemért, egyet a tudományért és egyet a politikáért. Elveszítheti egy játékos 

a tulajdonában lévô metropoliszt, ha egyik játékostársa ugyanazon a fejlesz-

tési területen az ötödik fejlesztési szintet is megvalósítja. A játékos akkor

tudhatja biztonságban az általa emelt metropoliszt, ha az adott fejlesztési

területen az ötödik fejlesztési szintet is sikerül megvalósítania. Egy játékos

több metropoliszt is emelhet, ha megfelelô mennyiségû várossal rendelkezik,

és elsôként tudja megvalósítani a negyedik fejlesztési szinthez tartozó fejlesztést.

• Ha egy játékosnak csak egy városa van, és azt már metropolisszá fejlesz-

tette, akkor a másik két fejlesztési területen csak a harmadik szintig

fejleszthet. A negyedik fejlesztési szintre csak akkor fejleszthet a játékos,

ha egy új várost felépít. 

Példa: 
Egy játékos városát a politika területén metropolisszá fejlesztette, 
a katedrális megépítésével. Egy játékostársa, ugyanezen a területen 
a Catan városháza felépítéséig jutott, mellyel városát metropolisszá
fejlesztette. Ez a játékos a játék további menetében metropoliszát már
nem veszítheti el. 

Fejlesztési kártyák

Hogyan jutnak a játékosok fejlesztési kártyákhoz
Fejlesztési kártyát a következô feltételek mellet kaphatnak a játékosok:

• A játékosnak legalább egy fejlesztési területen el kellet kezdenie városa

fejlesztését kalendáriuma lapján piros számkocka látható. A blokk

fellapozott oldalain a fejlesztés szintjének növekedésével mindig eggyel

több piros számkocka tûnik fel, az elsô fejlesztéssel 2, a második

fejlesztéssel 3 és így tovább.

• A szimbólum kockával kidobott városkapu színének meg kell egyeznie 

a játékos által elkezdett városfejlesztés színével. Ha a játékos mindhárom

területen elkezdte fejleszteni városát, akkor nagyobb az esélye a fejlesztési

kártya megszerzésére. 

• Minden érintett játékos kap egy fejlesztési kártyát, ha fellapozott

kalendáriumának lapján látható szám megegyezik a piros számkockával

kidobott számmal.

• A fejlesztési kártya kihúzásakor a játékosok a lefordított pakli legfelsô

lapját húzzák fel. Ha több játékos is fejlesztési kártyát húzhat, akkor 

az éppen soron lévô játékos húz elsôkét, ôt követik játékostársai 

az óramutató járásával megegyezô irányban. 

Példa:
Az A játékos 6-ost dobott a fehér, 3-ast a piros, és sárga városkaput 
a szimbólum kockával. A B játékosnak már sikerült a városházát (politika
kék) felépítenie, valamint egy céhet megalapítania. A piros színkockával
kidobott 3-as szám miatt a játékos felvehet egy sárga fejlesztési kártyát. 

Fejlesztési kártyák kijátszása
Az éppen soron következô játékos tetszés szerinti mennyiségben játszhat ki

fejlesztési kártyát, miután dobott a kockákkal. (kivétel alkimista)

• A nyerôpont kártyákat a játékosok átvétel után rögtön felfordítják, ezeket

egy játékostársuk sem tulajdoníthatja el tôlük.

• Egy játékos elôtt sem lehet több, mit 4 fejlesztési kártya (felfordított

nyerôpontok nélkül). Az a játékos, aki az ötödik fejlesztési kártyát veszi át

(és nem tud egyet sem kijátszani, mert például nem ô van a soron) 

egy fejlesztési kártyát rögtön vissza kell, hogy adjon. A visszaadott

fejlesztési kártyát a lefordított pakli aljára teszi a játékos.

• Ha az éppen soron lévô játékosnak van fejlesztési kártyája, kijátszhatja azt. 

• A fejlesztési kártyákkal nem lehet kereskedni.

• A kijátszott fejlesztési kártyákat a lefordított pakli aljára teszik a játékosok.

Egyszerû Erôs Hatalmas
lovag lovag lovag

B játékos fellapozott kalendáriuma
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