
CITADELS KARAKTERLAPOK FORDÍTÁSA

(1) Assassin (gyilkos)
Jelentsd be, hogy melyik karaktert szándékozod meggyilkolni. A játékos, aki a meggyilkolt karaktert választotta, 
nem mond semmit, akkor sem, amikor a karaktere sorra kerülne. A meggyilkolt karakter a teljes körből kimarad.

(2) Thief (tolvaj)
Jelentsd be, hogy melyik karaktertől szándékozol lopni. Amikor az a játékos kerül sorra, aki a megjelölt karaktert 
választotta, és bemutatja a karakterlapot, az összes aranyát megkapod. Nem lophatsz a gyilkostól, vagy attól a 
karaktertől, akit a gyilkos megölt.

(3) Magician (mágus)
A köröd során bármikor az alábbi két lehetőség közül választhatsz:

• A nálad lévő összes lapot lecserélheted egy másik játékos összes lapjára (ez nem vonatkozik a már 
megépített épületekre). Ezt akkor is megteheted, ha nincs a kezedben lap, ebben az esetben egyszerűen 
elveszed az adott játékos lapjait.

• A kezedből tetszőleges számú lapot dobhatsz (a pakli aljára kerül), majd ezt követően ugyanennyi lapot 
húzhatsz a pakli tetejéről.

(4) King (király)
A városodban minden sárga városrészért kapsz egy aranyat. Amikor a király kerül sorra, azonnal megkapod a 
koronát.  Mostantól  te szólítod a karaktereket,  és te vagy az első játékos,  aki  a következő körben karaktert  
választhat.  Ha  a  következő  körben  senki  nem választja  a  királyt,  megtartod  a  koronát.  Ha  meggyilkolnak, 
ugyanúgy kihagyod a kört, mint az összes többi karakter. Ezt követően azonban miután az utolsó játékos is sorra 
került, és kiderül, hogy nálad volt a király, megkapod a koronát (mint a király örököse), és a következő körben te  
választhatsz először karaktert.

(5) Bishop (püspök)
A városodban minden kék városrészért kapsz egy aranyat. A városrészeidet nem pusztíthatja el a hadúr.

(6) Merchant (kereskedő)
A városodban minden zöld városrészért kapsz egy aranyat. Miután megtetted a lépésedet,  plusz  egy aranyat 
kapsz. Ily módon a lépésedben vagy három aranyat kapsz, vagy kártyát húzol, és egy aranyat kapsz.

(7) Architect (építész)
Miután megtetted a lépésed, plusz két kártyát húzol, és mindkettőt a kezedbe helyezed. A körödben maximum 
három városrészt építhetsz.

(8) Warlord (hadúr)
A  városodban  minden  piros  városrészért  kapsz  egy  aranyat.  A  köröd  végén  egy  tetszőleges  városrészt 
elpusztíthatsz,  ha a  városrész  áránál  eggyel  kevesebb  aranyat  befizetsz.  Saját  városrészed  elpusztítása  is 
megengedett.  Nem pusztíthatsz  azonban  el  városrészt  olyan  városban,  amely  már  kész  van,  vagyis  nyolc 
városrészből áll.



Kiegészítő játékban használt karakterek

(1) Witch (boszorkány)
Miután  megtetted  a  lépésed,  bejelented,  hogy  melyik  karaktert  szándékozod  megbabonázni,  majd  azonnal  
befejezed a körödet. Amikor a megbabonázott karaktert birtokló játékos kerül sorra, megmutatja a karakterlapját, 
megteszi  a  lépését,  majd  azonnal  befejezi  a  körét.  Ekkor  átveszed  a  játékos  körét,  mintha  te  lennél  a 
megbabonázott karakterrel, a saját városodban használva fel az adott karakter összes lehetőségét (beleértve a 
kereskedő egy arany értékű bónuszát és az építész két lapos bónuszát). Ha a királyt babonáztad meg, a királyt 
kijátszó  játékos ugyanúgy  megkapja  a  koronát.  Ha senki  nem választotta  a  megbabonázott  karaktert,  nem 
folytatod  a  körödet.  A  tolvaj  nem  lophat  a  boszorkánytól,  vagy  attól  a  karaktertől,  akit  a  boszorkány 
megbabonázott.

(2) Tax Collector (adószedő)
Ha egy játékos egy vagy több városrészt épít a városában, a köre végén egy aranyat köteles adni neked (ha 
maradt aranya). Ha a tolvaj vagy a boszorkány már épített egy városrészt, és maradt pénze, egy aranyat köteles 
adni neked, amint kiderül, hogy te vagy az adószedő.

(3) Wizard (varázsló)
Megnézheted egy ellenfeled kártyáit, és húzhatsz tőle egy kártyát. Ezt követően ezt a kártyát a saját lapjaid közé 
helyezheted, vagy az árát kifizetve megépítheted a városodban. Ha az építést választod, az nem számít bele a 
körönkénti egy városrészes korlátba, azaz egy másik városrészt is építhetsz. Olyan városrészt is építhetsz, ami 
már van a városodban.

(4) Emperor (császár)
A városodban minden sárga városrészért kapsz egy aranyat. Amikor a császár kerül sorra, azonnal elveszed a 
koronát attól a játékostól, akinél eddig volt, és egy másik játékosnak adod oda (de saját magadnak nem szabad). 
A játékos, aki a koronát megkapta, köteles neked egy aranyat adni, vagy egy lapot a kezéből. Ha a játékosnak 
sem aranya, sem kártyája nincs, semmit nem kell adnia (a császár a királyhoz hasonlóan nem lehet a felfordított 
és félrerakott kártyák között).

(5) Abbot (abbé)
A városodban minden kék városrészért kapsz egy aranyat. A legtöbb arannyal rendelkező játékos köteles fizetni 
neked egy aranyat. Ha több játékosnak is ugyanannyi (legtöbb) aranya van, senki nem fizet neked.

(6) Alchemist (alkimista)
Minden  aranyat  visszakapsz,  amit  városrészek  építésére  költesz,  de  az  egyéb  célból  elköltött  aranyat  (pl. 
adószedő) nem. Nem költhetsz el több aranyat, mint amennyi rendelkezésedre áll.

(7) Navigator (navigátor)
A lépésed megtétele után kapsz négy aranyat, vagy húzol négy kártyát. Nem építhetsz városrészeket.

(8) Diplomat (diplomata)
A városodban minden piros városrészért kapsz egy aranyat. A köröd végén elvehetsz egy városrész-kártyát egy 
játékostól,  cserébe  egy  saját  városrészedért.  Ha  az  elvett  városrész  ára  nagyobb,  mint  az  átadotté,  a 
különbséget aranyban ki kell fizetned annak a játékosnak, akivel cseréltél (A Nagy fal módosítja ezt az árat).  
Nem veheted el a "Keep" (erőd) városrészt, vagy a püspök városának bármely részét.  Megjegyzés:  ha egy 
játékban szerepel a diplomata, a pakliból ki kell venni a temetőt.

(9) Artist (művész)
Egy  vagy  két  városrészt  „megszépíthetsz”  azáltal,  hogy  egyikre  vagy  mindkettőre  aranyat  helyezel.  A 
megszépített  városrész  ára  (így  elpusztításának  vagy  kicserélésének  költsége)  eggyel  nő.  Ezzel  megnő  a 
városrészért a játék végén kapott pontok száma. Egy városrészen csak egy arany lehet.

(9) Queen (királynő)
Három aranyat kapsz, ha a király mellett ülsz. Ha a királyt  megölték, de melletted ült,  három aranyat kapsz, 
amikor ez kiderül (azaz közvetlenül a körödet követően). Megjegyzés: A királynőt nem szabad használni, ha a 
játékosok száma kevesebb, mint öt.

Megjegyzés: az angol „action” szót fordítottam „kör”-nek, ez a lépésednek azt a részét teszi ki, amikor kiveszel 
két aranyat, vagy kártyát húzol.



CITADELS VÁROSRÉSZ-KÁRTYÁK FORDÍTÁSA

Dragon Gate (sárkánykapu)
Ennek a városrésznek a megépítése 6 aranyba kerül, de a játék végén 8 pontot ér.

Graveyard (temető)
Amikor a hadúr elpusztít egy városrészt, egy aranyért a kezedbe veheted azt. Ezt nem teheted meg, ha te vagy 
a hadúr.

Great Wall (nagy fal)
Egy arannyal többe kerül a hadúrnak bármely városrészed elpusztítása.

Haunted City (kísértetjárta város)
Győzelmi  pontok  szempontjából  a  kísértetjárta  város  tetszőleges  színűnek  számít.  Ez  a  képessége  nem 
használható, ha a játék utolsó körében épült.

Keep (erőd)
Az erődöt nem pusztíthatja el a hadúr.

Laboratory (laboratórium)
A körödben egyszer eldobhatsz egy városrész-kártyát, amiért egy aranyat kapsz a banktól.

Library (könyvtár)
Ha a lépésedben úgy döntesz, hogy két kártyát húzol, mindkét kártyát megtarthatod.

Observatory (obszervatórium)
Ha  a  lépésedben  úgy  döntesz,  hogy  két  kártyát  húzol,  ehelyett  hármat  húzol,  egy  szabadon  választottat 
megtartasz, és a másik kettőt a pakli aljára helyezed.

School of Magic (varázslóiskola)
Bevétel szempontjából az iskola tetszőleges színűnek számít. Ha például ebben a körben te vagy a király, az 
iskola sárga városrésznek számít.

Smithy (kovácsműhely)
A körödben egyszer két aranyért három városrész-kártyát húzhatsz.

University (egyetem)
Ennek a városrésznek a megépítése 6 aranyba kerül, de a játék végén 8 pontot ér.

Gondolom, a fordítás nem tökéletes – a kérdéseket, véleményeket a szabados@mail.datanet.hu címen várom.
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