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Ez a dokumentum hibajegyzéket, gyakran ismételt kér-
déseket és pontosításokat tartalmaz a Citadella játékhoz.

HIBAJJJEGYYYZZZÉÉÉK

A szabály azt írja: “A győztes az lesz, aki a legtöbb pon-
tot gyűjtötte.” Itt nem volt megadva, mi a teendő dön-
tetlen esetén.  Ha a kerületek értékeit és a bónusz pontokat 
össze-adva döntetlen az állás, javasoljuk, a következő mó-
dok alapján döntsétek el, ki a győztes:

1) Az a játékos a győztes, akinek csak a kerüle-
teket figyelembe véve a legtöbb pontja van (pl.: 
ne vegyétek figyelembe a bónusz pontokat dön-
tetlen esetén ). 

2) Ha még mindig döntetlen az állás, a legtöbb 
arannyal rendelkező játékos a győztes.

3) Választható az is, hogy a legnagyobb értékű 
kerület kártya birtokosa a győztes (a ford.).

4) Végső esetben az a győztes, akinél az utolsó 
körben a legmagasabb értékű karakterkártya 
van (a ford.).

Egy újabban kiadott szabályból hiányzik egy rövid szö-
vegrész a karaktereket leíró oldal felső részén lévő megje-
gyzésből. A megjegyzés így szól:

Megjegyzés: Azok a karakterek, akik valamelyik 
kerületükből bevételt kapnak (a király, császár, 
püspök,apát, kereskedő, diplomata és hadúr) a 
körükben bármikor használhatják a hatalmukat, 
hogy aranyat kapjanak. Választhatsz, hogy a bevé-
telt az új kerület építése előtt (akkor érdemes, ha 
szükséged van aranyra az új kerület építéséhez), 
vagy után (ha egy újonnan épített kerület bevételét 
akarod megkapni) kapd meg. Természetesen mind-
két lehetőséget nem választhatod..

Az Adószedő leírásának szövegében található egy rész, 
miszerint: “Ha az orgyilkos, vagy a boszorkány építettek 
már kerületet...”. Ez a mondatrész helytálló az orgyilkos 
esetében, de mivel a boszorkány nem tud kerületet építeni, 
amíg el nem érkezik az általa megbabonázott karakter 
köre, így ez a szabály nem alkalmazható a boszorkányra.

KARRRAKTERRREK ÉÉÉSSS KÜÜÜLÖÖÖNLEGESSS KÉÉÉPPPESSSSSSÉÉÉGEK

K: Kööötelezzzőőő haszzznááálni egy karakter küüülööönleges 
kééépessééégééét? 

V: Nem. Az orgyilkosnak nem muszáj megölnie valakit 
és a tolvajnak sem muszáj lopnia, stb. Ennek ellenére 
kevés azon szituációk száma, amikor ne válna előnyödre 
használni ezeket a képességeket.

K: MMMegkaphatja a jááátééékos a kerüüületééért jáááróóó bevééételt 
kééét rééészzzletben, ééépííítééés előőőtt ééés utááána? PPPéééldááául, ha 
valakinééél a kirááály van, ééés mááár van kééét sááárga kerüüülete 
megééépííítve, haszzznááálhatja a kirááály kééépessééégééét, hogy elv-
egyen egy aranyat most, ééépííítsen egy úúúj kerüüületet, majd 
elvegyen egy aranyat a mááásik sááárga kerüüületéééééért is?

V: Nem. A képességeket bármikor használhatod, hogy 
megkapd az aranyat, de a neked járó aranyakat egyszerre 
kell elvenned. A játékos megkaphatja az aranyat építés 
előtt, hogy új kerületet tudjon építeni (ha szüksége van 
aranyra az építéshez), vagy építés után (ha az új kerületért 
aranyat fog kapni

Továbbá a kerületért járó bevétel teljesen különálló attól 
a két aranytól, amit a cselekvés végrehajtásáért kapsz. A 
kereskedő esetében a különleges képességért járó egy extra 
aranyat a kör elején vesszük el,ami nem azonos a 
kerületért járó arannyal. Tehát elvehetsz két aranyat, 
építesz és elveszed a kerületedért járó bevételt, de az nem 
lehetséges, hogy kapsz aranyat a kerületeidért, építesz, ma-
jd ismét kapsz aranyat az újonnan megépített kerületedért.

K: ÉÉÉpíííthet a jááátééékos 888-nááál töööbb kerüüületet (pl.: azzz
ééépííítééészzz van a jááátééékosnááál azzz utolsóóó kööörben, van töööbb, 
alacsony ééértééékűűű lap a kezzzééében ééés a győőőzzzelemhezzz pon-
tokra van szzzüüüksééége)? 

V: Igen, a játékos építhet 8 kerületnél többet is, ha 
lehetősége van ezt megtenni.

K: ÉÉÉpíííthet a jááátééékos kééét, vagy töööbb azzzonos kerüüületet 
(azzzonos nééévvel ééés illuszzztrááációóóval)? 

V: Nem. Építhetsz olyan kerületet, amely más játékos 
városában már megépítésre került, de nem építhetsz olyat, 
amely a saját városodban már megtalálható. 



K: Kicserééélheti a diplomata valamely kerüüületééét egy 
befejezzzett, 888 kerüüületes váááros valamelyik kerüüületééére? 

V: Nem.

K: Ha azzz harangtorony jááátééékban van, a hadúúúr el-
puszzztíííthatja valamely jááátééékos hetedik kerüüületééét? 

V: Nem. A harangtorony befejezetté teszi a hétkerületes 
várost, a hadúr így nem tud kerületet elpusztítani a befe-
jezett városban. 

K: PPPontosan hogyan műűűkööödik a kirááálynőőő küüülööönleges 
kééépessééége? Hááárom aranyat kap, ha a) valamely szzzom-
szzzééédos jááátééékosnááál van a korona, vagy b) valamely szzzom-
szzzééédos jááátééékos a kirááályt/csááászzzááárt vááálaszzztja azzz adott 
kööörre. 

V: A királynő különleges képessége a királyhoz/császár-
hoz kapcsolódik, nem a koronához.

KERRRÜÜÜLETEK

K: A temetőőő kééépessééégééét (1 aranyééért elveheted a kááár-
tyááát, amit a hadúúúr elpuszzztííított) haszzznááálhatjuk arra, 
hogy megmentse magááát, ha a hadúúúr elpuszzztííítja?

V: Nem. Mivel a temetőt pusztította el, az többé nincs a 
játékban, így a képessége is elveszik.

K: MMMi van, ha csillagvizzzsgááálóóó ééés kööönyvtááár is van a 
vááárosban? Hogyan lehet egyesíííteni a hatááásukat? 

V: Amikor egy játékos a lapok húzása cselekvést vá-
lasztja, három lapot húz és azokból kettőt tart meg.

K: Hogyan vééégezzzzzzüüük el a jááátééék vééégi bóóónuszzzok ééértééé---
kelééésééét, amikor a harangtorony megééépííítééésre kerüüült? 

V: A bónuszpontok nyolc kerület helyett hét kerületért 
járnak. Ha egy, vagy több játékosnak van hét kerülete, 
amikor a harangtorony megépül, mind megkapják a négy 
bónuszpontot, mivel mindenkinél egyszerre teljesül a 
hétkerületes feltétel. Ha a harangtorony valamely játékos 
hetedik kerületeként épül, Ő és minden játékos, akinek 
hét kerülete van, megkapja a négy bónuszpontot, mivel 
egyszerre teljesül a játék végi feltétel. A többi játékos, aki 
ezután építi meg a hetedik kerületét a kör (és a játék) 
végéig, két bónuszpontot kap. 

K: Ha a jááátééékosnááál van kőőőfejtőőő ééés kééét azzzonos kerüüü---
letet ééépííít, de kééésőőőbb a hadúúúr elpuszzztííítja a kőőőfejtőőőt, a 
kééét azzzonos kerüüület egyikééét elveszzzíííti, mivel mááár nem 
megengedett a jááátééékosnak, hogy azzzonos kerüüülete 
legyen.

V: Nem. A kőfejtő segítségével építhetünk azonos 
kerületeket. Mivel a kerületeket már megépítésre kerül-
tek, a játékosnak nem kell eldobnia az azonos kerületek 
valamelyikét.

Forrááás: http://www.fantasyflightgames.com
MMMagyar fordííítááás: pityka (2012)

K: Amikor a boszzzorkááány megbabonááázzz egy karaktert, 
a megbabonááázzzott karakter haszzznááálhatja a küüülööönleges 
kééépessééégééét, mielőőőtt a boszzzorkááány elveszzzi a kööörééét? 

V: Nem. A megbabonázott karakter nem használhatja a 
képességét, de a boszorkány használhatja a megbaboná-
zott karakterét, miután az végrehajtott egy cselekvést. 

K: Ha a boszzzorkááány egy passzzzííív küüülööönleges kééépes-
séééggel rendelkezzzőőő karaktert babonááázzz meg (pl.: a 
püüüspööököööt, melynek küüülööönleges kééépessééége azzz, hogy a 
hadúúúr nem tudja megtááámadni), melyik karakter haszzz---
nááálhatja fel a küüülööönleges kééépesséééget? A boszzzorkááány, 
vagy a megbabonááázzzott karakter

V: A boszorkány átveszi a megbabonázott karakter min-
den képességét.

K: Ha azzz adóóószzzedőőőt szzzóóólííítjááák ééés a boszzzorkááány ééépííít egy 
kerüüületet a megbabonááázzzott karakter kééépessééégééén kereszzz---
tüüül, akkor ki fizzzet egy aranyat azzz adóóószzzedőőőnek: a bo-
szzzorkááány, vagy a megbabonááázzzott karakter?

V: A boszorkány saját aranyát és kártyáit használja, 
amikor végrehajtja a megbabonázott karakter körét, így a 
boszorkány fizet egy aranyat az adószedőnek. 

K: MMMi tööörtééénik a koronááával, ha a csááászzzááárt meggy-
ilkoljááák? 

V: A játékos, akinél éppen a korona van, megtartja azt.

K: Amikor a csááászzzááár ááátadja a koronááát valakinek, a 
szzzabááály szzzerint, aki megkapja a koronááát, adnia kell egy 
aranyat, vagy egy kááártyááát a csááászzzááárnak. Ki dööönti el, 
hogy aranyat, vagy kááártyááát kell ááátadni, a csááászzzááár, vagy 
aki kapja a koronááát? 

V: A játékos, aki a koronát kapja.

K: Ha a navigááátor arra dööönt, hogy nem haszzznááálja 
küüülööönleges kééépessééégééét (elveszzz 4 aranyat, vagy 4 lapot), 
ééépíííthet egy kerüüületet?

V: Nem. A navigátor különleges képességében van egy 
megkötés: “Nem építhetsz több kerületkártyát.”.

K: MMMennyibe kerüüül a hadúúúrnak/diplomatááának, hogy 
elpuszzztííítsa/kicserééélje azzz egyetemet, vagy a sááárkááányka-
put? 

V: Az épület értékéből egyet le kell vonni: 6-1=5

K: A hadúúúr elpuszzztíííthatja a püüüspööök egy kerüüületééét, ha 
azzzt meggyilkoltááák? 

V: Igen. Mivel a püspök nincs jelen a játékban, nem tud-
ja megvédeni a kerületeit.

K: A diplomata küüülööönleges kééépessééégééét haszzznááálva 
lehetőőősééég van arra, hogy kééét azzzonos kerüüület legyen a 
vááárosban? 

V: Nem.


