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Colonia a középkorban. A “Szent 
Római Birodalom” legnagyobb városa 
híres a neves katedrálisokról és 
sokoldalú kereskedelméről. Az elismert 
nemesi családok befolyásos helyeket 
tartanak fent a városi tanácsban és 

benne vannak a város sorsának 
irányításában. Mindig arra töreked-
nek, hogy növeljék a gazdagságukat 
és megszilárdítsák a hatalmukat. 
Mindegyik család a legbefolyásosabb 
akar lenni - de csak egy érheti el a célt!

A játék elemei
1 játéktábla – amit egy középső rész és 7, ezt körülvevő 
él rész alkot. Az él részek Köln (Colonia)* különböző 
negyedeinek felelnek meg, és a játék folyamán a hét egy 
napját képviseli mindegyik.

228 családtag– 38 kocka mind a 6 játékos színében 
(sárga, kék, zöld, piros, narancs, és lila), amelyek 
mindegyike  Köln egy jól ismert nemesi családjának felel 
meg. Megjegyzés: A játéknak létezik egy speciális kiadása 
is, amiben kis fabábuk vannak a fa kockák helyett.

6 jelkép jelző– a játékosok 6 színében.

12 szavazó kártya – 1 lap  
“Igen” és 1 “Nem” lap 
mind a 6 játékos színében.

Ára

Győzelmi pont

Címerpajzs

Szerda
(Piactér)

Csütörtök
(kézműves)

Kedd 
(városi 
tanács) Péntek

(kikötő)

Szombat
(pénz)

Hétfő
(előkészületek 

a hétre) 

Vasárnap  
(ereklye)

36 család kártya – 6 kártyapakli 6 színben; mindegyik 
pakli 3-tól 8-ig számozott lapokat tartalmaz.

6 paraván – egy minden játékos színéből

48 ereklye kártya – 11 ereklye és 1 ereklyetartó a 4 Hansa 
város színében: Bergen (bézs), Brugge (Brügge, lila), 
London (barna), és Novgorod (Nowgorod, türkiz).

4 festett üvegablak kártya –1 mind a 4 Hansa városból; 
ezek a kártyák csak a játék végén kellenek majd. 

Ereklyetartó - 
megduplázza az 
ereklye értékét

Ereklyék

* részletesen kifejtve 
a 11. oldalon 
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14 hét kártya – ezek a kártyák határozzák 
meg minden forduló kezdetét.

18 városi tanács rendelet 
kártya – minden kártyán 
egy rendelet, amit 
szavazásra terjesztenek elő 
a tanácsnak. Minden kártyát a rajta levő 
szám a hét egy napjához rendel.

16 hajó – a különböző rakterek 
mutatják, hogy melyik árut lehet oda 
bepakolni, és hogy mennyi pénz lehet 
keresni a rakománnyal. 

Minden hajóhoz egy bizonyos város 
van rendelve, ami meghatározza a 
pénznemet, amivel a rakományért 
fizetnek.

60 áru lapka – 12 db mindegyikből: nyereg, kocsikerék, 
festmény, ruha, és lábbeli. 

90 nyersanyag – 18 db mindből: bőr (barna), vas (fekete), 
fa (sárgásbarna), vászon (világoskék), és prém (fehér). 

1 vászonzsák – a nyersanyagok tárolására.

Pénz 4 különböző pénznemben – 
Font Sterling (Pound Sterling) Londonból 
(45 x 1, 15 x 5 Font) 
Grivna Novgorodból (45 x 1, 15 x 5 Grivna) 
Márka Bergenből (45 x 1, 15 x 5 Mark) 
Gulden (Florin) Bruggeből (45 x 1, 15 x 5 Gulden)

6 kis rúd fából – 5 a kézművesek 
szerződés számának jelölésére és 
1 az elutazó hajók számának 
jelölésére. 

1 kocka  1 szabályfüzet 

A játék célja 
A játékosok a középkori Köln befolyásos nemesi 
családjainak szerepét veszik fel. Arra törekednek, hogy 
családjaikat a leghatalmasabb pozícióba vezessék értékes 
ereklyék* megszerzésével. 

Ahhoz, hogy ezt megvalósítsák a játékosoknak 
nyersanyagokat és termékeket kell vásárolniuk és árukat 
kell eladni. Csak azok a családok engedhetik meg maguknak 
a drága ereklyéket, akik az áruikat magas áron adják el. 

* Ereklyék a szentek maradványai, mint például a csontjuk. 
Valamint amit egy szent tulajdonolt vagy megérinthetett az élete 
során, azt is ereklyének tartják. Ezt a sokféle ereklyét az egyes 
vallások követői imádják, leginkább a keresztények és a buddhisták.

A játék végén az a játékos lesz a győztes, aki a 
legértékesebb ereklye gyűjteménnyel rendelkezik.

Bőr Vas Fa Vászon Prém

Nyereg       Kocsikerék    Festmény         Ruha      Lábbeli

A játék menete

Hétfő:            A hét előkészítése

Kedd: A városi tanács 
megválasztása és a játékos 
sorrend meghatározása

Szerda:         Nyersanyag szerzés

Csütörtök:    Árutermelés a megszer-
zett nyersanyagok felhasz-
nálásával.

Péntek:         Az áruk berakodása a
                      hajókba
Szombat: Pénzszerzés a hajók 

rakományából

Vasárnap:    Ereklye kártya
                     vásárlás

A játék 6 fordulóból áll, minden fordulónak egy hét felel meg. Minden héten a hét 7 napja egymás után kerül sorra. 
Különböző akciók hajtódnak végre minden nap: 

Tekintsd meg a különálló lapot a játék előkészületeinek beállításához; 
néhány kiválasztott rendelet leírását ezen szabály utolsó oldalán találjátok. 

     Cél               Raktér

Megjegyzés: A szabályban a pénznemek és a városok német 
neveit fogom használni, mert ezek felelnek meg a játék elemeinek.
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A hét egyes napjai lesznek leírva, elmagyarázva az alábbiakban:

Hétfő: A hét előkészítése

Egy hét kártya felfedése

A hét kártya pakli tetején levő lapot 
fordítsátok fel. A játék ezen 
fordulójának elrendezését szabályozza 
ez a kártya: új nyersanyagok, új 
szerződések a kézművesekkel, a kikötőt 
elhagyó hajók száma. Válasszatok egy 
játékost, aki végrehajtja a következőket:

Új nyersanyagok 
A kártya felső fele megmutatja, hogy mennyi 
nyersanyagot kell tenni a piaci bódékra. Mindegyik 
bódéra annyi nyersanyagot húzzatok a zsákból, amennyit 
a lap mutat és tegyétek azt a megfelelő piaci bódéra. 

Szerződés a kézművesekkel  
A kártya középső része mutatja meg, hogy mennyi 
rendszeres szerződést kell kötni erre a hétre a 
kézművesekkel. Minden kézművesnél mozgassátok a 
kis rudat ennek megfelelően lefele (a kézművesek 
negyedében). 
Van egy bizonyos számú extra szerződés, amit a 
kocka jel melletti szám mutat meg. Csak csütörtökön 
fogjátok meghatározni, hogy melyik kézműves jut extra 
szerződéshez. 

A kikötőt elhagyó hajók
A kártya alsó fele mutatja meg, hogy mennyi hajó 
hagyja el a kikötőt szombaton. A hajók egymás után 
hagyják el a kikötőt, a kikötőhelyük 
számának sorrendjében, az I. kikötőhellyel kezdve.

Tegyétek a kis rudat a kikötőhelyek közé, elválasztva 
ezzel a kihajózó és a maradó hajókat.

A 6. (utolsó) fordulóban mind a 4 hajó elhagyja 
a kikötőt, a hét kártyán látható számtól függetlenül, 
ezért a rudat a negyedik hajó alá tegyétek. 

A képpel lefele 
fordított 
rendelet pakli 
helye. A dobott hét 

kártyák helye (az 
aktuális kártya 
van mindig a 
tetején). 

A képpel lefele 
fordított hét 
kártyák pakli 
helye.

A nyersanyagokat 
véletlenszerűen húzzátok a 
zsákból és a hét kártyának 
megfelelően osszátok szét a 
piaci bódék közt.

Példa: A bognár 2 db rend-
szeres szerződést teljesít a 
héten. A kis rudat 2 mezővel 
kell lejjebb mozgatni a 
kezdő pozícióból.

Példa: A nyereggyártó 1 szerződést 
teljesít, a bognár 2-t, a festő 1-t, a 
szabó 2-t, és a cipész 1-t.  
Csütörtökön 5x kell dobni a 
kockával az extra szerződésekért. 

Példa: 3 hajó hagyja el a kikötőt. A kis 
rúd a 3. és 4. kikötőhely közé kerül. 
Minden hajó, ami a rúd fölött 
van, szombaton kihajózik majd.
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Rendeletek felcsapása

A rendelet kártya pakli felső három lapját csapjátok fel. 
A kártyákat a rájuk nyomtatott számoknak megfelelően, 
növekvő sorrendben tegyétek a tábla közepén kijelölt 
helyükre. Az azonos számmal rendelkező kártyákat 
a felhúzásuk sorrendjében tegyétek le. 

Minden kártya száma meghatározza azt a napot, amikor 
szavaznak róla, és amikor kifejti a hatását, ha úgy 
alakul. Abban az esetben, ha több rendelet is esik egy 
bizonyos napra, akkor a szavazás rájuk a lerakási 
sorrendjük szerint történik (balról jobbra) (lásd 5. oldal).

A 3 rendelet a tábla 
közepén található mezőkre 
kerül. 

Példa: A jelkép jelzők a kijátszott 
kártyáknak megfelelően vannak 
egymásra téve. A sárga van leg-
felül, így ő a polgármester, és a 
kezdő játékos a hét folyamán. 

Példa: Zöldnek 6 családtagját kell a városházára tennie. Ezen a 
héten neki 6 szavazata lesz minden rendelet szavazásakor. 

Megjegyzés: Ha a játékos kártyájának az értéke nullának 
számít, akkor a játékosnak nincs szavazata és az utolsó a 
játékos sorrendben. Ha több játékos kártyája is 
nullaértékűnek számít, akkor az egymáshoz 
viszonyított sorrendjük az előző hét fordítottja lesz. (Lásd 
az 5. oldalon a több játékosnak ugyanolyan értékű kártyája van.)

Annak jelzésére, hogy a kártyájának az értéke nulla, a játékos 
lefele fordítja a lapját, a többieké marad képpel felfele. 

Kedd:  A városi tanács megválasztása és 
a játékos sorrend meghatározása

Minden játékos kijátszik a család kártyáiból egyet ezen a 
napon. Ezen a héten a játékos annyi családtagot küld a 
tanácsba, amennyi a kártyájának az értéke (száma). 

Azonkívül a kártya értéke határozza meg a játékos 
sorrendet és a játékos családjának a szavazat számát a 
hét folyamán történő minden szavazásnál.

Családtagok tanácsba küldése

Minden játékos választ egyet a (megmaradt) család 
kártyáiból és képpel lefele az asztalra teszi. Egyszerre 
fordítják meg az összes kártyát a játékosok, majd 
mindannyian annyi családtagot tesznek a játéktáblán a 
városházára, amennyi a család kártyájuk értéke.

A játékos sorrend meghatározása 

Az aktuális hétre a játékos sorrend meg lett határozva és 
a játékosok jelkép jelzőivel lesz jelezve:

Először az a játékos, akinek a legkisebb értékű a 
kijátszott kártyája, teszi a jelkép jelzőjét a városházára, 
majd az a játékos, akinek a második legkisebb értékű 
lapja van, teszi a jelkép jelzőjét a másik tetejére, majd az 
a játékos, akinek a következő legalacsonyabb értékű lapja 
van, teszi az előző kettő tetejére stb., amíg végül akinek 
a legmagasabb értékű lapja van, ráteszi az 
egész tetejére a jelkép jelzőjét. Ő a polgármester 
és a hét hátralévő részében mindig ő lép először.  

Speciális eset: Abban az esetben, ha egy játékosnak nincs 
megfelelő számú családtagja a városházára rakáshoz, 
akkor a hiányzó embereket a “kedd” utca mezőjéről kell 
elvennie. Ha még így sincs elég embere, akkor a 
következő utca mezőről kell elvennie, és így tovább.

Ebben az esetben a kijátszott család kártya értéke 
nullának számít, annak minden következményével, 
mégpedig a tanácsban leadott szavazatok száma is 
nulla és a játékos sorrendnél is. 

Példa: A lila 7-est játszott ki, a zöld 3-ast és a sárga meg a piros 
mindketten 5-öst. A sárga és a piros sorrendje felcserélődik. Az 
előző héten a sárga a második volt, a piros az utolsó. Ezen a héten 
a lila az első, mert ő játszotta ki a legnagyobb értékű kártyát, a piros 
a második, és őt követi a sárga. A zöld az utolsó, mert neki volt a 
legkisebb értékű a kijátszott lapja.
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A többi játékos sorrendje a jelzőjük oszlopban betöltött 
helyének megfelelő a tetejétől az alja felé. A jelkép 
jelzők oszlopa a következő keddig változatlan marad. 

Ha több játékosnak is azonos értékű a lapja, akkor az 
egymáshoz viszonyított sorrendjük az előző heti 
fordítottja. 

A család kártyák a játékosok előtt maradnak képpel felfele 
fordítva, amíg nincs vége a hétnek; ezután kikerülnek a 
játékból.

Családtagok áthelyezése

Minden játékos leveszi a családtagjait a “kedd” utca 
mezőről, és visszateszi őket a talonjába (ez a lépés 
az első héten elmarad).

Ezután a játékosok a városházáról a “kedd” utca mezőre 
teszik át a családtagjaik, ahol a következő hétig maradnak. 

Szerda: Nyersanyag szerzés

Szavazás rendeletre

Ha van erre a napra rendelet, akkor szavazás, hogy 
elfogadják-e (a leírását lásd alább).

Megjegyzés: A játékos családtagjai határozzák meg a 
játékos heti akcióit. 

A múlt heti családtagok visszakerülnek a játékos talonjába, a 
frissen kijelölt családtagot pedig a megfelelő nap utcájába kell 
mozgatni. A játékosok ne felejtsék el, hogy a frissen kijelölt 
családtagok csak 8 nappal később lesznek újra elérhetőek; a 
két időpont között zárolva vannak.

Abban az esetben, ha egy játékos végre akar hajtani egy 
bizonyos akciót, de hiányzik a szükséges mennyiségű családtagja 
(mert az összes el van foglalva valahol a játéktáblán), akkor 
ezen nap akcióját nem tudja végrehajtani! Ezért a játékos 
családtagjának a kinevezése gondos tervezést igényel. 

Megjegyzés: A szabály “rendelet szavazási szabályok” 
bekezdése minden szavazásra érvényes, nem függ attól, hogy 
melyik nap van (szerda, csütörtök, péntek vagy szombat).

Példa: A lilának és a zöldnek 
egyenként  5 és 3 családtagja 
van a tanácsban, szavazatuk 
“Igen”. A pirosnak és a 
sárgának egyenként 7 és 4 
családtagja van a tanácsban, 
szavazatuk “Nem”. A 
szavazatok többsége -11 a 8 
ellen- a “Nem” mellett szól, 
így a rendeletet visszavonják. 

Rendelet szavazási szabályok

Szavazáskor minden játékos kiválasztja az “Igen” vagy 
a “Nem” kártyáját, és képpel lefele maga elé teszi azt.

Ne feledjétek: Ha a játékos család kártyája képpel 
lefele van fordítva, akkor nem szavazhat!

Miután minden játékos meghozta a döntését, a 
szavazó kártyákat egyszerre felfedik. Minden 
szavazatot (= a képpel felfele levő család kártya 
értéke) megszámolnak, és külön összeadják a 
mellette (“Igen”) és az ellene (“Nem”) szólókat.
Abban az esetben, ha ez döntetlen, akkor a 
polgármester dönt a rendeletről. Ha a többség 
szavazata “Nem” a rendeletet visszavonják. Ez a 
rendelet kártya kikerül a játékból.
Ha a többség szavazata “Igen” a rendeletet 
engedélyezik. Ez a rendelet kártya kikerül a játékból.

Ha több rendelet is van ugyanazon a napon, akkor 
mindegyik rendeletet külön kell megszavazni, abban a 
sorrendben ahogy a rendeletek fekszenek a táblán. 

Megjegyzés: Ha az első héten több játékosnak van ugyanolyan 
értékű lapja, akkor nekik kockát kell dobniuk, s amelyik játékos 
a legnagyobbat dobja, az lesz az első. Ha szükséges, a 
kockadobást meg kell ismételni. 

1. … vissza a játékos talonjába

2. … utca mezőre mozgatás
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Példa: A sárga elvesz 6 
nyersanyagot az első piaci 
bódéról és beteszi őket a 
paravánja mögé. 

Ezután a talonjából 6 
családtagot tesz a most 
már üres piaci bódéra. 

Az extra piaci bódék azoknak a 
nyersanyagoknak vannak fenntartva, 
amit a rendeletek hozhatnak a játékba. 

Minden játékosnak megvolt egy 
köre. A lilára kerül újra a sor, 
ő nem akar több nyersanyagot 
szerezni és passzol. Most a piros 
köre jön, aki úgy dönt, hogy elveszi 
a két nyersanyagot arról a bódéról, 
ami a piac jobb oldali alján áll, és 
beteszi ezeket a paravánja mögé, 
majd két családtagját erre a bódéra 
teszi. Ezután a sárga köre jön, őt 
követi a zöld. Mindkét játékos 
szerezhet nyersanyagokat vagy 
passzolhat, ahogy nekik tetszik.

Nyersanyag szerzés

A szavazás után (ha volt egyáltalán) a játékosok 
nyersanyagokat szerezhetnek a piacon, a játékos sorrend 
szerint, kezdve a polgármesterrel. 

Az aktív játékos (az a játékos akinek a köre van) elveszi 
az összes nyersanyagot valamelyik piaci bódéról, és a 
paravánja mögé teszi őket. Cserébe ugyanannyi 
családtagját a talonjából arra a most már üres 
piaci bódéra teszi, amelyikről a nyersanyagokat elvette.

Ha a játékos nem akar nyersanyagokat szerezni vagy 
nem tud, akkor passzol. Az a játékos, aki passzolt ezen a 
héten már nem tud nyersanyagot szerezni. 

A játékos sorrend szerint, átugorva a passzolókat, a játékosok 
nyersanyagokat szereznek addig, amíg mindenki nem 
passzol. Minden a piacon maradt nyersanyag visszakerül a 
zsákba. 

Családtagok áthelyezése

Minden játékos leveszi a családtagjait a “szerda” utca mezőről 
és visszateszi őket a talonjába (az első héten ez a lépés 
kimarad). 

Majd ezután a játékosok a piaci bódékból az összes 
családtagjuk a “szerda” utca mezőre viszik, ahol 
következő hétig maradnak.

Csütörtök: Árutermelés a megszerzett 
nyersanyagok felhasználásával

Szavazás rendeletre

Ha van erre a napra rendelet, akkor szavazás, hogy 
elfogadják-e (a leírását lásd az 5. oldalon).

Áruk rendelése

A játékosok megrendelhetik valamelyik kézművestől 
egy áru elkészítését, abból a nyersanyagból, amit 
szereztek. A köre alatt a játékos egy megrendelést adhat. 

Az aktív játékos (majd a játékos sorrend szerint a 
többiek) beteszi a zsákba a választott kézművese által 
igényelt 2 nyersanyagot, és tesz a családtagjaiból 
a megfelelő szerződés mezőre a következők szerint:

Ha ez az első szerződése ennek a kézművesnek a héten, 
akkor a játékos 1 családtagját teszi ezen kézműves 
felülről számított első, szabad szerződés mezőjére. 

Ha ez a második szerződése ennek a kézművesnek a 
héten, akkor a játékos 2 családtagját teszi ezen 
kézműves felülről számított következő szabad szerződés 
mezőjére , nem foglalkozva azzal, hogy ki kötötte az 
első szerződést. Ha ez a harmadik szerződése a 
kézművesnek, akkor 3 családtagot kell tennie a felülről 
számított következő szabad szerződés mezőre stb.

Példa: Lila, aki 
a polgármester , 
a kezdő játékos. 
Egy nyerget 
akar készíttetni 
magának. Betesz 
a zsákba egy 
bőrt és egy vasat, 
majd egy 
családtagját a 
nyeregkészítő 
legfelső szabad 
mezőjére teszi 
(ebben az 
esetben a 
legfelső mezőre).

Példa: A zöld következik. Szintén egy nyerget akar. 
Kifizeti a két nyersanyagot (bele a zsákba) és 2 
családtagot tesz a felülről számított következő szabad 
mezőre (ebben az esetben a második mezőre).

nyereggyártó bognár     festő szabó        cipész     

bőr     vas      vas     fa      fa  vászon   vászon prém prém   bőr

nyereg kocsikerék festmény   ruha     lábbeli
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Ezt az eljárást kell alkalmazni az összes kézművesre.

Ha egy játékos nem akar több szerződést kötni vagy 
nem tud, akkor passzol, és nem tud több 
árut rendelni ezen a héten.

A játékos sorrend szerint, minden játékos, aki még nem 
passzolt folytatja a szerződéskötést, míg mindenki nem 
passzol.

Extra szerződések

Miután minden játékos passzolt, néhány vagy az összes 
kézműves szerezhet extra szerződéseket. 

Dobjatok a kockával annyiszor, amennyit a hét kártya mutat 
(bárki dobhatja a kockát vagy a játékosok megegyezhetnek, 
hogy a polgármester tegye), minden egyes dobás eredmény, 
ami  1 és 5 közt van, meghatározza azt a kézművest, aki 
egy extra szerződést szerez. Ennek a kézművesnek a 
szerződés mezőjén a rudat eggyel lefele kell mozgatni.

Ha a dobás eredménye a 6-os, akkor minden kézműves 
szerez egy extra szerződést, minden kis rudat egy 
mezővel lentebb kell tolni. 

Az áruk összegyűjtése

Miután az összes extra szerződés ki lett dobva, a 
játékosok összegyűjtik a megrendelt áruikat.

Minden, a rúd feletti mezőért, amin legalább egy 
családtag áll, a kézműves a kérdéses termékből 1 árut 
annak a játékosnak ad, akihez a családtag(ok) tartozik.  
A játékos elveszi az árut, és a paravánja mögé teszi azt. 

Példa: A piros 2 festményt gyűjt be, a zöld 1 
festményt. Ezen a héten a sárga nem kap festményt, 
mert a családtagjai a rúd alatti mezőn állnak.

A kockadobás eredménye: “4”. Ez azt jelenti, hogy egy extra szerződéshez 
jut a szabó, a rudat egy mezővel lentebb kell mozgatni. (A 6-os dobás 
azt jelenti, hogy minden kézműves egy extra szerződéshez jut).

Ezen a héten 5 x kell dobni a kockával, 
így legalább 5 extra szerződés lesz. 

Megjegyzés: A szerződés mezőn levő kis rúd nem akadály, a 
családtagokat a szerződés mezőn lehet a rúd alá és fölé is tenni. 

A megkötött szerződések közül, amiknél a családtag a kis rúd 
fölött található, azok biztosan elkészülnek a héten, a játékos 
be fogja gyűjteni az árut, bármi történjen is. 

A rúd azonban mozoghat lefele még ugyanezen a napon az extra 
szerződések miatt. Megtörténhet, hogy a nap végén valamivel 
több szerződés mező lesz a rúd fölött, és teljesül még aznap. 

Azon családtagoknak, akik a nap végén a rúd alatti szerződés 
mezőn állnak, jó eséllyel csak a következő héten készül el a 
rendelése. 

Megjegyzés: Nem számít, hogy mennyi családtagja áll a 
játékosnak egy szerződés mezőn, mindenképp csak 1 árut 
fog kapni érte. 
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Családtagok áthelyezése

Minden játékos leveszi a családtagjait a “csütörtök” utca 
mezőről és visszateszi őket a talonjába (ez a lépés az 
első héten elmarad).

Majd a játékosok azokat a családtagjaikat, akik 
összegyűjtötték az árukat, a szerződésekről a “csütörtök” 
utca mezőre teszik, ahol a következő hétig ott is maradnak. 

Mindegyik, a kézművesek szerződés mezőin álló, kis 
rudat tegyétek vissza a kezdő pozíciójába.  

A szerződés mezőkön még megmaradt családtagokat felfele 
kell mozgatni, amíg az első családtag felér a szerződés 
mezők legtetejére, megtartva a relatív sorrendjüket.  

A következő héten az új szerződések megkötése minden 
kézműves esetén az első szabad mezőn indul, a foglaltak 
alatt. Újra minden kézművessel az első szerződés 1 
családtaggal történik, a következő szerződés 2 családtaggal 
stb. 

Példa: 2 mező üres a kis rúd felett 
most már, hogy azok a 
játékosok, akinek ott családtagja 
volt, már begyűjtötték az áruikat. 

A kis rúd visszakerül a kezdő 
pozícióba. Most azok a 
családtagok, akik a rudacska 
alatt vannak, annyit mozognak 
felfele, amennyit tudnak.  

Péntek: Az áruk berakodása a hajókba

Szavazás rendeletre

Ha van erre a napra rendelet, akkor szavazás, hogy 
elfogadják-e (a leírását lásd az 5. oldalon).

Az áruk berakodása a hajókba 

Játékos sorrend szerint, kezdve a polgármesterrel, a 
játékosok egy hajó rakományterébe pakolhatnak árut. 
Ahhoz, hogy ezt megtegye, az aktív játékosnak pontosan 
azokat az árukat kell visszatennie a központi talonba, 
amit az általa választott raktér mutat, majd a talonjából 1 
családtagját ráteszi erre a raktérre. A családtag a raktéren 
azt mutatja, hogy az a hely már meg van rakodva, és 
ezen a héten többet már nem lehet oda berakodni. 
Ha a játékos már nem akar több árut berakodni vagy nem 
tud már rakodni, akkor passzol és több árut már nem 
rakodhat fel a hajókra ezen a héten. 
A játékos sorrendet követve, minden játékos, aki még nem 
passzolt, árut rakodhat, mindaddig míg minden játékos nem 
passzol.  

Családtagok áthelyezése

Minden játékos leveszi a családtagjait a “péntek” utca 
mezőről és visszateszi őket a talonjába (ez a lépés az első 
héten elmarad).

A játékos visszateszi a központi talonba azokat az árukat, amik a 
rakománytéren láthatóak és egy családtagot tesz a raktérre. 

3 vagy 4 raktér van minden 
hajón.

Megjegyzés: Mivel a hajók a kikötőt csak szombaton 
hagyják el, ezért a játékosok a családtagjaikat a rakterekről 
a “péntek” utca mezőre csak szombaton teszik át.
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Szombat: Pénzszerzés a hajók rakományából

Szavazás rendeletre

Ha van erre a napra rendelet, akkor szavazás, hogy 
elfogadják-e (a leírását lásd az 5. oldalon).

Pénzszerzés a hajók rakományából

Minden hajó, ami a kis rúd felett van, elhagyja 
a kikötőt (az utolsó fordulóban ez mind a 4 hajó).

Az I. kikötőhellyel kezdve, a távozó hajók minden 
rakományterét, ami családtagot is tartalmaz, ellenőrizni 
kell. 

A pénzösszeget, amit mutat, a hajó pénznemében fizetik ki 
annak a játékosnak, akinek van családtagja a raktéren. A 
játékosok a pénzüket a paravánjuk mögött titokban tartják. 

Miután minden kifutott hajó családtagos raktere után ki lett 
fizetve a pénz, ezeket a családtagokat a “péntek” utca 
mezőre kell mozgatni, ahol a következő hétig maradnak.

Megjegyzés: Nincs “szombat” utca mező.

Minden hajót, ami elhagyta a kikötőt félre kell tenni későbbi 
használatra.

Minden olyan családtag, ami a kikötőben maradó hajók 
rakterén van, az ott is marad.

A kikötőhelyek újra töltése

Vegyétek le a kis rudat a kikötőről. A megmaradt hajókat az 
I-es kikötőhely felé mozgassátok, amennyire lehetséges.

Megjegyzés: Figyeljetek arra, hogy a hajókon a családtagok 
a helyükön maradjanak.

Annyi hajót húzzatok a pakliból, amennyi üres 
kikötőhely van és tegyétek ezeket az üres 
kikötőhelyekre. Amikor a hajó pakli elfogy, akkor 
keverjétek újra az eddig félretett hajókat, és ezt 
használjátok képpel lefele fordítva, mint az új hajó paklit.

Példa: A két megmaradt hajó annyit 
mozog felfelé, amennyit lehetséges. Az 
ezeken található családtagok rajtuk 
maradnak. 
Az üres kikötőhelyeket újra kell töl-
teni a hajó pakliból húzott hajókkal. 

Vasárnap: Ereklye kártyák vásárlása

Ereklye kártyák vásárlása

A játékos sorrend szerint, kezdve a polgármesterrel, a 
játékosok vasárnap ereklye kártyákat vehetnek és gyűjtik 
a paravánjuk mögött ezeket.

Az aktív játékos választ egy kártyát a láthatóak közül és 
aztán megveszi azt, kifizetve a rajta látható árát, abban a 
pénznemben, amiben meg van adva, ha szükséges, kap  
visszajárót. Elveszi a kártyát és a paravánja mögé teszi. 

Ereklye kártyák Plusz helyek a rendeletekkel 
játékba kerülő ereklyéknek.

Példa: Piros 9 Guldent 
szerez, mert van 1 
családtagja azon hajó 
rakterén, ami Brügge-be 
vitorlázik.

Példa: 2 hagyja el 
kikötőt (az I és a II 
kikötőhelyekről). 

Megjegyzés: A hétfőn húzott hét 
kártya mutatja, hogy mennyi hajó 
fog kihajózni a héten a kikötőből, 
ezt kell jelölni a rudacskával.

Megjegyzés: A hajók elhagyják a 
kikötőt, nem számít, hogy a rakterük 
tele van pakolva vagy üres.  
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Megjegyzés: Két különböző fajta ereklye kártya van - ereklye és 
ereklyetartó. 
A játékosok ereklyéket vásárolnak és a paravánjuk mögött 
gyűjtik őket, így a többi játékos nem láthatja gyűjteményük. Az 
ereklyék annyi győzelmi pontot érnek, amennyit a kártya mutat.  
Az ereklyetartókat ugyanúgy lehet megvásárolni, mint az 
ereklyéket, de ezek magukban nem érnek egyetlen győzelmi pontot 
sem. Az ereklyetartó megduplázza a benne tárolt ereklye győzelmi 
pontját. Minden ereklyetartóban csak 1 ereklye tárolható, és a 
tárolt ereklyének ugyanabból a városból kell származnia, mint az 
ereklyetartónak.

Példa: Zöld egy bruges-i ereklyét vásárolt az előző héten. 
Ezen a héten vesz egy hozzáillő ereklyetartót, azaz egy 
bruges-i ereklyetartót, és úgy dönt, hogy az ereklyét 
benne tárolja. Az ereklyetartó miatt az ereklye értéke 4 
pont helyett 8 pont a játék végén. 

Az ereklye kártyák közt van 4 ereklyetartó is, amiket ereklyék 
tárolására használnak. Amikor egy játékos ereklyetartót vesz, 
akkor 
•  hozzárendelhet egy már a tulajdonában levő, vele összeillő 

ereklyét. Hogy jelezze ezt, együtt teszi le őket a paravánja 
mellé. Ez az összerendelés a játék végéig megmarad, nem 
változtatható!

vagy
• vagy üresen hagyja az ereklyetartót és oldalra teszi. Mindig 

amikor a játékos egy vele összeillő ereklyét vesz, akkor 
azonnal el kell döntenie, hogy azt az ereklyét akarja-e 
benne tartani vagy sem. Ha azt akarja, akkor összeteszi 
a két kártyát, és együtt teszi a paravánja mellé. Ez az 
összerendelés a játék végéig megmarad, nem változtatható!

Az ereklyetartó megduplázza a benne tárolt ereklye értékét. 
Ha a játékos nem akar, vagy nem tud több ereklye kártyát 
venni, akkor passzol, és a héten már nem vehet több ereklyét.
A játékos sorrendet követve, minden játékos, aki még nem 
passzolt, ereklyét vehet, mindaddig míg minden játékos nem 
passzol. 

Ereklye kártyák megvédése

Játékos sorrend szerint, kezdve a polgármesterrel, 
a játékosok megvédhetnek egy ereklye kártyát. A 
védett ereklye kártya nem lesz megsemmisítve.

Ahhoz, hogy egy még látható ereklye kártya meg legyen 
védve, a játékosnak a talonjából egy családtagját rá 
kell tennie arra a lapra.  

Ha a játékos nem akar, vagy nem tud megvédeni több 
ereklyét, akkor passzol és több ereklye kártyát már nem 
védhet meg ezen a héten. A játékos sorrendet követve, 
minden játékos, aki még nem passzolt, megvédhet újabb 
ereklyéket, mindaddig míg minden játékos nem passzol.

Ereklye kártyák újratöltése

Az összes nem védett ereklye kártya lekerül a tábláról és 
képpel felfele a játéktáblán kijelölt dobott pakli helyre kerül.

A védett kártyák az őket védő családtagokkal együtt a 
helyükön maradnak, míg egy játékos meg nem veszi a lapot, 
vagy amíg a játék véget nem ér, ha senki nem veszi meg 
ezt a kártyát. Bármelyik játékos megveheti bármelyik védett 
kártyát.

Amikor egy játékos egy védett ereklyét vesz meg, akkor 
azt ugyanúgy teszi, ahogy általában, és a családtagot 
visszaadja a tulajdonosának. 

A hét utolsó lépése az ereklye kártyák újra 10 darabra töltése. 
Amikor az ereklye pakli kifogy, keverjétek újra a dobott 
ereklyék pakliját, és tegyétek képpel felfele, mint új húzó 
paklit. 

Minden játékos dobja a megmutatott család kártyáját és 
új hét kezdődik, ismét hétfő van. 

Megjegyzés: Ha az összes ereklyét felvásárolták, akkor 
nincs mit megvédeni az adott héten. 

Példa: A piros egy bergeni ereklyét véd meg. Ráteszi egy családtagját 
a lapra. A kártya addig marad a helyén, amíg valaki meg nem veszi. 

Dobott ereklye 
kártyák pakli. 

Megjegyzés: Minden plusz ereklye kártyát, ami egy rendelettel 
került a játékba, és meg lett védve, figyelembe kell venni, amikor 
újra 10 darabra töltitek fel a kártyákat. Ezt úgy kell megtenni, 
hogy ezeket a kártyákat balra kell mozgatni az alap kártya 
helyekre (lásd a fenti ábra).
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A játék vége és az értékelés

A játéknak a hatodik hét vasárnapja után van vége, hogy 
pontosak legyünk, azután miután minden játékos befejezte 
az ereklye vásárlást. 

A festett üvegablakokat azok a játékosok nyerik, akiknek a 
megfelelő pénznemből a legtöbb van. Döntetlen esetén az 
érdekelt ablakot nem nyeri meg senki. Az a játékos, aki nyer egy 
ablakot, az adott pénznemű pénzét a banknak adományozza. 

Minden játékos összeadja az ereklyékért és a 
festett üvegablakokért járó győzelmi pontjait. Az a játékos 
nyeri a játékot, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. 

Döntetlen esetén az a játékos nyer, akinek a legtöbb pénze 
van (az összes pénznemet egybe számolva).

Ha még döntetlen, akkor akinek közülük a legtöbb áruja 
van, az nyeri meg a játékot. És ha még mindig nincs 
győztes, akkor akinek több nyersanyaga van, az a győztes.

Ha netán még mindig döntetlen lenne az állás, akkor ezek a 
játékosok holtversenyben nyerik a játékot. 

Példa: Értékelés [GyP= győzelmi pont]
A játék végén a zöldnél a következők vannak:

Egyedi ereklyék: 
1 GyP + 2 GyP + 2 GyP + 3 GyP + 3 GyP = 11 GyP

Ereklyetartóban tárolt ereklye (dupla GyP):
2 x 5 GyP = 10 GyP
2 x 0 GyP (üres ereklyetartó)                   =  0 GyP

Festett üvegablak
 1 x 2 GyP =  2 GyP 
Összesen:                                               23 GyP

Példa: A londoni festett 
üvegablak nyertese:

Zöldnek 10 Pfund Sterlingje van 
Lilának 3 Pfund Sterlingje van 
Sárgának 2 Pfund Sterlingje van 
Pirosnak 4 Pfund Sterlingje van

A zöld játékosnak van a legnagyobb összege Pfund Sterlingből és így 
ő nyeri a londoni festett üvegablakot. Befizeti a 10 Pfund Sterlingjét 
a bankba. Ha másik játékosnak is lett volna 10 Pfund Sterlingje, 
akkor senki nem nyerte volna meg a londoni ablakot. 

Magyarra fordította: Dunda

*A fordító megjegyzése: A Köln név, a római császárnőhöz, Agrip-
pához vezethető vissza: Colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA). 
Claudius felesége a Rajna mellett született 50-ben. A római időben 
Germania Inferior Provincia székhelye volt. Az idők során a város 
neve Coloniára rövidült. Ez a név az évszázadok során volt „Coellen“, 
„Cöllen“, „Cölln“ és „Cöln“ is, míg végül kialakult a mai alak.
Forrás: Wikipédia



Jeder Händler bietet 
einen Rohstoff mehr an 

als angegeben.

Each merchant offers 
one more resource 

than specified. 

Zwei Schiffe verlassen 
sofort den Hafen. Erlös 

für geladene Waren 
wird ausgezahlt, Schiffe 

werden aufgefüllt.

Two ships leave the  
harbour immediately. 
Revenues for loaded 

goods are paid, the ships 
are being replenished.

Es kommen zwei  
fremde Händler in die 

Stadt, die jeweils  
4 Rohstoffe anbieten.  

Two foreign merchants 
arrive in the city,  
each one offering  

4 resources.

Bis zu 3 Familien-
mitglieder, die auf dem 

Straßenfeld stehen, 
gehen nach Hause.

Up to 3 family members 
standing on the street 

field go home.

Auf jedem ausliegenden 
Schiff gibt es einen  

zusätzlichen Laderaum 
für eine beliebige Ware. 

One additional storage 
place is available on 

each ship. It can be used 
for any kind of goods.
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Szerdán 
megszavazandó 
rendelet (Piac):

Minden standra 
eggyel több nyers-
anyagot kell húzni 
a zsákból, mint 
amit a hét kártya 
mutat.

Pénteken megszavazandó
rendelet (Kikötő):

Az I és II kikötőhelyen álló
hajó azonnal elhagyja a
kikötőt és az áruért járó
pénzt a szokásos módon
kifizetik. A két megmaradt
hajó előre mozog, az üres
kikötőhelyeket fel kell
tölteni. (Ugyanez az eljárás
annál a rendeletnél, ahol
egy hajó távozik korábban.) Rendelet kártya hátlapja

Szerdán 
megszavazandó 
rendelet (Piac):

Húzzatok 4 nyers-
anyagot mind a 2 
plusz piaci bódéra és 
tegyétek ezeket a 
színezett bódékra.

Pénteken 
megszavazandó 

rendelet (Kikötő):

A játékosok 
visszavehetik 
maximum 3 
családtagjuk a 
„csütörtök“ utca 
mezőről a saját 
talonjukba - azonnal. 

Hasonlóan ez a 
rendelet csütörtökre 
azt jelenti, hogy a 
családtagokat a 
„szerda“ utca 
mezőről lehet 
elvenni.

Pénteken 
megszavazandó 

rendelet (Kikötő):

Ebben a fordulóban 
minden a kikötőben 
álló hajón egy plusz 
raktér van. Ennek az 
értéke 2; és 
bármilyen áru 
pakolható bele. A 
játékos tetszőleges 
árui központi talonba 
tételével feltölti a 
rakteret és egy 
családtagját a hajó 
címerére teszi. 

Hát- és   előlapja egy hét kártyának Festett üvegablak 
kártya

Ereklye kártya hátlapja              ereklye               ereklyetartó

A család és szavazó kártyák 
hátlapja

A rakomány 
értéke

Az áru 
típusa ebben 
a raktérben

Rakterek

A cél város 
és az áruért 
fizetendő 
pénznem 
színe

A cél 
város 
címere

Néhány kiválasztott rendelet áttekintése




