
Caylus - Szabályok röviden

Minden játékos 2 dénárt kap a banktól.

1. Fázis-Bevétel

+ 1 dénár minden saját lakóépület után

+ 1 dénár a könyvtár építõjének

+ 2 dénár a fogadó építõjének

3. Fázis-Speciális épületek aktiválása
A speciális épületek a vártól a hídig sorban, egyenként aktiválódnak.

- A játékos visszakapja a speciális épületen elhelyezett munkását és kihasználja az épület hatását.

2. Fázis-Munkások elhelyezése
A soron levõ játékos végrehajt egy cselekedetet. Ez lehet:

- Lehelyezhet egy munkást egy szabad épületre (de nem presztizs- és lakóépületre), vagy
a várba, amennyiben ennek költségét megfizeti.

Költségek: A híd alatt látható legkissebb szám.
Kivétel: 1 dénárba kerül a munkás saját épületen való elhelyezése, vagy ha a játékosnak
van munkása a kocsma jobb oldalán.
Amennyiben egy másik játékos épületén helyezünk el munkást, akkor a másik játékos
azonnal kap egy presztizspontot.

- Passzolhat és ekkor jelzõjét a hídon látható legkissebb számra teszi.
Az elsõ passzoló játékos kap a banktól 1 dénárt.

Kapu: a játékos ingyen áthelyezheti
a munkását a játétékterület egy, 
még szabad helyére, vagy visszaveszi

Lerakat: A játékos kap 3 dénárt
a banktól.

Kereskedõcéh: A játékos legfeljebb 3 
mezõvel elõre- vagy hátrafelé 
mozgathatja az intézõt.

Tornapálya: A játékos befizethet 
1 dénárt és 1 posztót, amiért 
1 királyi kegyben részesül.

Istáló: A játéksorrend az istálóban 
elfoglalt sorrend szerint módosul.

Kocsma: A bal oldali munkás át-
kerül a jobb oldalra. A munkások 
lehelyezésénél 1 dénárt fizet, 
akinek a jobb oldali mezõn van 
a munkása.

4. Fázis-Az intézõ mozgatása
A játékosok passzolási sorrendjében (hídon jobbról balra):

- Minden játékos mozgathatja az intézõt legfeljebb három mezõvel elõre vagy hátra. Mezõnként 
1 dénárba kerül a mozgatás.

Elõkészületek
- Minden játékos kap 2 élelmiszert és 1 fát a banktól.
- Az elsõ körre véletlenszerûen kiválasztjuk a játéksorrendet. Az elsõ játékos 5 dénárt,
a második és a harmadik 6 dénárt, míg a negyedik és ötödik 7 dénárt kap a banktól.

maga elé.



5. Fázis-Az épületek aktiválása
A hídtól egészen addig az épületig bezáróan, ahol az intézõ áll:

- Azok az épületek aktiválódnak, amin legalább egy munkás tartózkodik. Ezek után a dolgozó 
visszakerül a gazdája készletébe.
- Azok a haszontalan dolgozók, akik az intézõ mögötti épületeken állnak, visszatérnek gazdájukhoz.

6. Fázis-Várépítés
Abban a sorrendben, ahogy a játékosok munkásaikat lerakták a várba:

- A játékosok nyersanyagok felhasználásával építhetik fel a várat.
Munkaegységenként: 3 nyersanyag, de abból egynek élelmiszernek kell lennie.

- Ha egy játékosnak van munkása a várban, de nem tud, vagy nem akar építeni, 
veszít 2 presztizspontot.
- Az a játékos aki az adott körben a legtöbbet építette, királyi kegyben részesül. 
Egyenlõség esetén az kapja, aki elõbb építkezett.

7. Fázis-Forduló vége
Az udvarnagy elõre mozog az úton (a vártól távolodva):

- 1 mezõt, amennyiben az intézõ az udvarnagy mögött van, vagy ugyanazon az épületen 
(vagy épülethelyen) állnak.
- 2 mezõt, amennyiben az intézõ az udvarnagy elõtt van.

Miután az udvarnagy mozgott, az intézõt ugyanarra a mezõre kell rakni, ahol az udvarnagy van.
Ki kell értékelni a vár egy munkaszakaszát:

- ha a 6. fázisban a vár egy munkaszakasza elkészült, vagy
- ha az udvarnagy az adott munkaszakasz jelzõjére lépett az úton, vagy áthaladt rajta.  

Elszámolás:
A játékosok játéksorrendben megszámolják mennyi munkaegységet dolgoztak az 
adott szakaszban, és ezért királyi kegyekben részesülnek, vagy presztizspontokat 
vesztenek.

A játék vége
A játék a tornyok (3. Várépítési szakasz) kiértékelése után fejezõdik be. A játékban szerzett 
presztizspontok mellé minden játékos kap még:    
    - 1 pontot minden 4. dénár után,

- 1 pontot minden 3 (nem arany) nyersanyegért
- 3 pont minden aranyért

A játékot az a játékos nyeri, akinek a legtöbb presztizspontja van. Egyenlõség esetén az 
érintett játékosok mind gyõztesek. 

Termelõépületek: A játékos megkap-
ja a megfelelõ nyersanyagot a 
bankból.
Kõépület: Egy nyersanyag a 
tulajdonosnak.

Kereskedõépületek: A játékos 
nyersanyagot, aranyat, vagy 
presztizspontot cserél a bankkal.

Ácsmqhely: Faépületet (barna 
hátterû épületeket) tud a költsé-
gek megfizetése után építeni a 
játékos. Ez presztizspontot is hoz 
neki.

Kõmûves: Kõépületet (szürke 
hátterû épületeket) tud a költsé-
gek megfizetése után építeni a 
játékos. Ez presztizspontot is hoz 
számára.

Jegyzõ: engedélyezi lakóépület 
(zöld hátterû épület) építését a 
költségek megfizetése után a 
játékosnak.

Lakóépületet csak semleges 
vagy saját épületbõl lehet 
átépíteni (természetesen a
jegyzõ kivételével).

Építész: Segítségével a játékos 
saját lakóépületét presztizs-
épületté (kék hátterû épületekké) 
építheti át, a költségek megfize-
tése után. Ez is preszizspontot 
jelent számára.

Fordította: Valentin, külön köszönet Thaurnak a teljes szabály fordításáért




