
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultúra és konfliktus a középkori It{li{ban 
egy talj{n intrikus j{ték 2-5 j{tékos sz{m{ra 

 
 

Ezer évvel ezelőtt a középkori Itália a középkor szorításában sínylődött. A félsziget uralma 

végett különböző tartományok küzdöttek egymással. Mint egy hatalmas tartomány vezetőjének, 

neked kell az embereidet a társadalom minden tekintetben történő fejlesztésére rávezetned: 

gazdaság, vallás, kultúra és hadászat. Más tartományok is ébredeznek a hosszú középkori 

álmukból, és küzdeni fognak veled ezen területek fennhatóságáért. A végén csak egy tartomány 

maradhat uralmon, így a csaták sokszor nagyon ádázak lesznek. De Itália nem sziget. Ellenségek 

lesnek rád a tartományod határain, várva a lehetőségre, hogy lecsaphassanak rád. Egyetlen 

tartomány sem hiheti, hogy egyedül ellenáll ezeknek az erőteljes ellenfeleknek. Félre kell tenned 

a régi ellenségeskedéseket, hogy felkészüljetek a társakkal a közös védelemre. A védelem és a 

fejlesztés igényei között egyensúlyozva elvezetheted a népedet a jogos helyére, a teljesítés 

csúcsára. Vagy csak egy nyugalmas városkát vezetsz a tartományban? 

 

Történelmi jegyzet: A comuni (=tartományok; egyes számban comune) az alapvető irányító 

szervezetek Itáliában. Manapság több mint 800 különböző méretű comuni van. Az ezek közötti 

együttműködés és a versengés az olasz kultúrának része évszázadok óta. 
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• Tegyétek a táblát az asztal közepére. 

• Tegyétek a hősiesség jelölőket a megszállási zóna megfelelő helyeire. 1 

• Néhány projekt kártyán szimbólumok vannak ( ). Vegyétek ki azokat, melyeken 

a játékosok számánál több szimbólum van. 

• A hátukon lévő betűk szerint osszátok szét a megmaradt projekt kártyákat 4 oszlopba. (A, B, C 

és D). Mindegyik paklit keverjétek meg. Tegyétek a 4 paklit a képpel lefelé a táblán lévő saját 

helyeikre. 2 

• Az A oszlopból húzzatok kártyákat addig, amíg a projekt oszlopok meg nem telnek. Képpel 

felfelé kerüljenek ide 3 fel a kártyák. 

A szimbólumok számát figyeljétek az oszlopok tetején. Ne használjatok olyan oszlopot, 

 

JÁTÉKELEMEK 
 
 
 
 
 
 

15 követ 
minden színből 3 db 

 
 

 

 

5 pontjelző 
minden színből 1 db 

 

 

zarándok hadsereg arany munkás 

 
 

összesen 210 db 
 

 
 

 

invázió jelölő a szövetség vezetője 
 

kép hátlap 

 
 

 

 

88 Projekt kártya 

 
 

 

 
 

 

20 aktivációs kártya 11 bónusz fal kártya 
játékosonként 4-4 db 

 

 
 

 

 

4 céhmester 
 

 

 
 

 

8 hősiesség jelölő 50 fosztogatás jelölő 
 

 

 

 

 

 

5 város jelölő 
minden játékos színében 1-1db 



 
 
 

melyikben a játékosok számánál több szimbólum van.

5 játékos 
összes kártya 

4 játékos 
az 5 szimbólumos kártyák kikerülnek 

( ) 

3 játékos 
az 5 és 4 szimbólumos kártyák 

kikerülnek (  és ) 

2 játékos 
az 5, 4 és 3 szimbólumos kártyák 

kikerülnek 

( , , és ) 

 

 

Invázió jelölő 

kezdő pozíció 

„A” pakli 

játékos 2 3 4 5 

hely 10 13 17 18 

„B” pakli 

játékos 2 3 4 5 

hely 11 14 16 18 

„C” pakli 

játékos 2 3 4 5 

hely 11 14 16 19 

„D” pakli 

játékos 2 3 4 5 

hely 12 14 16 19 

• Az invázió jelölőt az inváziós sávra kell tenni. 4 

A jelölő kezdő helye megegyezik az „A” pakliban maradt kártyák számával. 

• A nyersanyag jelölőket, a fosztogatás jelölőket, a 4 céh vezető kártyát és a bónusz fal 

kártyákat a tábla mellé kell tenni. 

• Sorsoljátok ki kinek melyik tartomány jut. Minden tartománynak eltérő kezdő nyersanyagai 

vannak, és egy szám van hozzárendelve 1-5 között. (ez a szám s paravánon látható: pl. Firenze a 

2. számú). A tábla körül a tartományok száma szerint növekvő sorrendben kell elhelyezkedni. 

• Vedd el a tartományod szerinti paravánt, és tedd magad elé. Vedd el a kezdő 

nyersanyagokat, melyeket az alábbi táblázat mutat, és titokban tartva tedd a paravánod mögé. 

Ez lesz a te ellátmányod. 

 

Tartomány Arany Hadsereg Zarándok Munkás 

1  Lucca 

2  Firenze 

3  Siena 

4  Bologna 

5  Milano 

 

• A szövetség vezetője figurát a legkisebb számú tartomány vezetője kapja. Ha a köre véget 

ért, a figurát tovább kell adni a következő játékosnak. 

• Vedd el a 3 követődet, és a választott színedben a város-jelölőt. 

• Tedd a pont jelölődet a pontozó sáv 0 helyére. 

• Vedd el a 4 aktivációs kártyát (minden típusból 1-1-et), és az inaktív oldalával (szürke) 

felfelé tedd magad elé őket úgy, hogy mindenki jól láthassa. 

 

A JÁTÉK CÉLJA  

El kell küldened a követőidet, hogy különböző projekteken dolgozzanak, és megépítsék a 

tartományodban. Ezek az épületek ellátnak bevétellel, hogy folytathasd a fejlesztéseket, és 

megvédd a birtokodat négy megszálló hadsereg ellen. A negyedik invázió után a legtöbb 

győzelmi ponttal rendelkező játékos nyert! 

 

ÉPÜLETEK ÉS NYERSANYAGOK  

Ebben a játékban a legtöbb erőfeszítést arra célszerű fordítanod, hogy olyan épületeket építs, 

amik növelik a termelést a tartományodban. Ezen kívül az épületek az elsődleges győzelmi pont 

forrásaid is egyben. Négyféle különböző típusú épület van: gazdasági, katonai, kulturális, és 

vallási. 

Minden épületnek van egy szintje, ami az épület méretét és fontossággát. Magasabb szintű 

épületek nagyobb bevételt jelentenek, és több győzelmi pontot is hoznak. Egy épület szintje 

megegyezik a kártyán lévő számmal, és megadja, hogy mennyi bevételt jelent. 

Minden fajta épület egy-egy meghatározott típusú nyersanyagot ad. Minden nyersanyag típust 

különböző módon felhasználhatsz, hogy megvalósítsd a célodat. Az épületeket és 

nyersanyagokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.. 

 

kép épület bevétel 

 

Gazdasági  

 

 

Katonai  

 

 

Kulturális  

 

 

Vallási  

 

hatás  1 
 

A követedet használva ajánlatot 

tehetsz projektekre 
 

Egy invázió során növeli a 
Védelmi Liga erejét. 

 

Az építési fázis alatt egy újabb 
építési akciót ad. 

 

Elmozdíthatod a követedet, ha 

túllicitáltak egy projekten 

 

hatás 2 
 

Bármikor 1 hadsereg helyett 2 

arannyal fizethetsz 
 

Egyesítsd a városfallal, hogy 
megvédjen egy inváziótól 

 

Egy projekt kártyaértékét növeli, 
így nagyobb épületeket lehet 

építened 

Bármikor 1 bármilyen 
nyersanyag helyett 2 zarándokkal 

fizethetsz 

 

hatás 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fosztogatás jelölőket (FJ) lehet 
levenni a városodból:1 zarándok 

= 1 FJ, 3 zarándok = 2 FJ 
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A felhasznált nyersanyagokat vissza kell tenni bankba. Miután végrehajtottad az akció fázisod, 

a felhasznált nyersanyag jelölőidet tedd a megfelelő helyükre a bankba.  

 

JÁTÉK FORDULÓ  

A legkisebb számú tartományt uraló játékos kezd. A köre végén a tőle balra ülő játékos jön, a 

köt óramutató szerint megy. A körben mind a 6 fázist végig kell játszani az alábbi sorrendben: 

1   Projektek 

2   Projekt kártyák feltöltése 

3   Invázió ellenőrzése 

4   Építkezés 

5   Céhmester követelése 

6   Fosztogatás jelölők eltávolítása 

 

1. FÁZIS – PROJEKTEK  

A fázis során az alábbi 3 lehetőség közül csak egyet választhatsz: 

1. lehetőség: licitálás 

2. lehetőség: projektek megszerzése 

3. lehetőség: bevétel begyűjtés 

 

1. lehetőség: Licitálás 
Azért, hogy megszerezd a projektkártyákat a projekt oszlopból, először ajánlatot kell tenni rá, 

és ezután egy későbbi fordulóban kapod meg őket. A fordulód alatt egy oszlopra csak egyszer 

lehet licitálni, és egyszerre csak 1 követ lehet egy-egy projekt kártya oszlopon. Ha licitálsz ez 

alatt a fázis alatt, az egyik követedet tedd arra az oszlopra, amelyikre licitálni szeretnél. Ezután 

tegyél annyi aranyat a követed mellé, amennyivel szeretnél licitálni. A követ mellé tett arany 

nehezebbé teszi az ellenfeleknek, hogy túllicitáljanak téged. Ha már van ott licit, akkor 

legalább 1 arannyal többet kell felajánlanod, mint az előző licit. 

Fontos: 

• Dönthetsz úgy, hogy nem teszel aranyat a követed mellé, így „nullával” licitálsz. 

• Felhasználhatsz 2 zarándokot 1 arany helyett. 

• Hogy túllicitálj egy meglévő licitet, több aranyat kell letenned, egyébként arra nem licitálhatsz. 

Ha nem volt licit az oszlopon, az első fázisodnak vége van, és következik a második fázis. Ha 

már volt az oszlopon licit, akkor a licitet tevő játékos most dönthet: 

• Visszaveszi a követét, az aranyait pedig a saját készletébe visszateszi. 

• Felhasznál 1 zarándokot, így a követét és az aranyait átteszi egy másik, tetszőleges oszlopra. 

Nem változtathatja meg a licitjét (nem adhat hozzá vagy vehet el aranyat). Ha nincs követ a 

kiválasztott új oszlopon, a fázis véget ér. Ha már van ott követ, akkor a licitnek (nem lehet 

változtatni!) magasabbnak kell lenni, mint az ott lévő licit, mert egyébként nem viheti oda a 

követét. Az így túllicitált játékosnak is választania kell, hogy leveszi a követét és a licitet, vagy 

zarándok felhasználásával mozgatja. 

 

A 
 

Példa: Firenze elküldte követét 1 arannyal, hogy az első 

projektoszlopra licitáljon. Milano követét arany nélkül küldte licitálni 

a negyedik oszlopra. A 

 

 

 

B 
 
Lucca az első oszlopban lévő projekteket akarja, amire Firenze már 

licitált. Azért, hogy licitálhasson ezekre, legalább 2 arannyal kell 

ideküldenie a követét. Úgy véli, hogy a kártyák megérnek 2 aranyat, 

ezért túllicitálja a Firenze követét. B 
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FORDULÓ 
 

1   Projektek 

2   Projekt kártyák feltöltése 

3   Invázió ellenőrzése 

4   Építkezés 

5   Céhmester követelése 

6   Fosztogatás jelölők eltávolítása 

 

 

 

 

 

 

Projekt lehetőségek 

1. lehetőség: licitálás 

2. lehetőség: projektek megszerzése 

3. lehetőség: bevétel begyűjtés 

 



 
 

 

C 

 
 

Firenzét túllicitálták, de ő nem akarja levenni le a követét a tábláról. 

Hanem inkább felhasznál 1 zarándokot (visszateszi az általános 

készletbe). Most átteheti a követét (a változatlan licitjével együtt) egy 

másik oszlopra. Úgy dönt, hogy a negyedik oszlopra teszi a követét. 

Teheti ide, mert a licitje magasabb volt, mint Milano licitje (ami nulla 

volt). C 

Most Milano a követét a harmadik oszlopba szeretné mozgatni, de 

nincsen zarándoka! Így vissza kell vennie a követét. 

A fázisnak vége van, és Lucca folytatja a körét a 2. fázissal 

(építkezés). 

Fontos: Ha mindhárom követed a táblán 

van, akkor nem tehetsz új licitet. A 2. 

lehetőséget kell választanod, a Projekt 

indítás-t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevétel kiszámítása 

A tartományod alap bevétele 

+ 

Az épületeid utáni bevétel 

+ 

A céhmester kártyák utáni bónusz 

bevétel 

 

Fontos: Ha mindhárom követed a táblán van, akkor nem tehetsz új licitet. 

A 2. lehetőséget kell választanod, a Projekt indítás-t. 

 

2. lehetőség: Projektek megszerzése 
Ha ezt a lehetőséget választod, el kell venned az összes kártyát azokból az oszlopokból, ahol a 

követeid állnak. Nem választhatsz ki csak pár kártyát azok közül, melyekre jogosult vagy. 

Amikor elvetted a projekt kártyákat, a követed visszakerül hozzád. A követ mellett lévő licit 

(arany) visszakerül a bankba. A megszerzett projekt kártyákat az építési fázis alatt 

felhasználhatod. 
Néhány oszlop alján ez az ikon van: Ha egy ilyen oszlopot szerzel meg, kapsz 1db 
tetszőleges nyersanyagot az oszlopban lévő projekt kártyával együtt. 

 

Ha elvettél projekteket, akkor ezek után a táblán maradnak üres oszlopok. A pakliból ezeket 

az oszlopokat fel kell tölteni új projekt kártyákkal. (lásd “2. fázis – Projekt kártyák 

feltöltése”). Ha az utolsó kártya is kikerül a pakliból, invázió történik. (lásd “3. fázis – Invázió 

ellenőrzés”). 

 

3. lehetőség: Bevétel begyűjtése 
A bevétel begyűjtése során lehet nyersanyagokhoz jutni. A teljes bevételedet az alábbiak 
összege adja: 

• A tartományod alap bevétele, 

• Az épületeid utáni bevétel, 

• A céhmester kártyák utáni bónusz bevétel. 

 

A tartományod alap bevétele 

Minden tartomány minden begyűjtés alkalmával egy alap bevételt ad.  Ez a bevétel a 

paravánon látható, és az alábbi táblázat összefoglalja. A többszínű kockák tetszőleges 

nyersanyagot jelentenek: 

Tartomány Alap bevétel 

 

1  Lucca 

 

2  Firenze 

 

3  Siena 

 

4  Bologna 

 

5  Milano  

 

Az épületeid utáni bevétel 

Az aktivációs kártyád meghatározza, hogy melyik épületeid fognak bevételt adni neked. Azon 

épületek adnak bevételt, melyek aktivációs kártyája aktív (színes fele van felfelé): 

• Automatikusan kapsz nyersanyagot MINDEN, az aktivációs kártya által aktívnak 

mutatott épületed után. (pl: katonai, gazdasági, stb…) 

• Ha több mint egy épületed aktív az adott típusúak közül, akkor csak a legmagasabb szintű 

épület ad bevételt. (pl: van 2 katonai épületed, az egyik 2. szintű, a másik 4. szintű; csak a 4. 

szintű után kapsz bevételt) 
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• Ha több azonos típusú és szintű épületed van, akkor is csak az egyik ad bevételt.  

• Annyi nyersanyagot kapsz, mint ahány szintű az épület (pl: 4. szint = 4 nyersanyag) 

A bevétel begyűjtése után fordítsd meg a megegyező aktivációs kártyát, így az inaktív oldala 

(szürke) kerül felfelé. Addig nem fogsz tudni nyersanyagot begyűjteni erről a fajta épületről, amíg 

ismét meg nem fordítod az aktivációs kártyát. (lásd “4. fázis - Építkezés: Aktivációs kártya és 

bevétel”). 

 

A céhmester kártyák utáni bónusz bevétel 

Ha bármelyik céhmester kártya a birtokodban van, akkor bónusz bevételt kapsz. A bónusz 1db 

nyersanyagot jelent olyan típusból, ami a céhmester kártyán van. (lásd “5. fázis – Céhmesterek 

követelése”).  

Fontos: Nem kaphatsz olyan nyersanyagot, amely nincs a bankban. Ha nincs elég nyersanyag,  

akkor csak annyit kapsz, amennyi a bankban van, a bevételed fennmaradó részét elveszted! 

 

2. FÁZIS - PROJEKT KÁRTYÁK FELTÖLTÉSE  

Ha megszereztél projekteket az első fázis során, akkor egy vagy több oszlopot újra fel kell 

tölteni. Húzz lapot a pakliból, és tedd képpel felfelé az üres helyekre addig, amíg minden 

oszlop megtelik. Mozgasd lejjebb az invázió jelölőt az inváziós sávon annyival, mint ahány 

kártyát húztál. 

Ha az utolsó kártyát húztad az aktuális pakliból, (az invázió jelölő a 0-ra megy), akkor invázió 

lesz ebben a körben (lásd “3. fázis – Invázió ellenőrzés”). Miután az invázió végrehajtódik, és 

még marad további üres projekt oszlop, a következő pakliból kell kipótolni. A kártyákat a 

paklikból a hátukon lévő betű szerint sorban kell húzni. Az „A”-val kell kezdeni, majd a „B”, 

utána a „C” és végül a „D” következik. 

 

Inváziós sáv 
Az inváziós sáv azt mutatja, hogy hány kártya maradt a pakliban, így könnyebben 

megállapítható, hogy mikor jön a következő invázió. A projekt oszlopban kártyákat teszel, 

az invázió jelölőt is mozgatni kell balra annyi hellyel, ahány kártya került fel a projekt 

oszlopba. 

Ha egy pakli elfogyott, a következő pakliból történő húzás előtt, tedd az invázió jelölőt az új 

pakli kezdő helyére kell tenni. 

3. FÁZIS – INVÁZIÓ ELLENŐRZÉS  

Ha a 2. fázis során feltöltöd a projekt oszlopot kártyákkal, és ha az adott pakli utolsó kártyáját is 

felraktad a projekt oszlopba, ekkor invázió jön! 

Ha invázió van, akkor a támadást azonnal végre kell hajtani, még mielőtt a köröd befejezed. 

(lásd “Invázió”). Miután az invázió lezajlott, vagy nem is volt invázió, folytathatod a körödet a 

4. fázissal, az Építkezéssel. 

 

4. FÁZIS – ÉPÍTKEZÉS  

Az építkezési fázis alatt a megszerzett projekt kártyákat felhasználva építhetsz, vagy 

fejleszthetsz épületeket a városodban, és a városfalat kiterjesztheted. 

 

A projekt kártyák 
A projekt kártyák olyan nagy művészek munkáját ábrázolják, akiket felbéreltél, hogy 

fejlesszék a tartományodat. Kétfajta projekt kártya van. A legtöbb összefügg egy 

meghatározott épülettípussal (pl: sárga projekt kártyák a gazdasági épületek). Ezek a 

meghatározott projekt kártyák csak arra használhatóak fel, hogy építs vagy fejlessz egy olyan 

típusú épületet. Néhány projekt kártya általános, ezekkel többfajta épület építhető. Az 

általános projektek sötétpiros színűek, és jobb felső sarkában lévő szimbólum adja meg, hogy 

milyen típusú épületeknél használhatóak fel. A városfal kiterjesztéséhez bármilyen típusú 

projekt kártya felhasználható. 
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Fontos: Nem kaphatsz olyan 

nyersanyagot, amely nincs a bankban. 

Ha nincs elég nyersanyag, akkor csak 

annyit kapsz, amennyi a bankban van, a 

bevételed fennmaradó részét elveszted! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZDASÁGI 



 

 

 

 

 

 

 

KATONAI 

 

 

 

 

 

KULTURÁLIS 

 
 

szimbólum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden projekt kártyán látható:  

A projekt értéke 5 

 

 

épület 

 

Gazdasági 

 

 

Katonai 

 

 

Kulturális 

 

 

Vallási 

 

Általános 

(bármely típusú épület) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városfal 

építéséhez 

bármelyik 

felhasználható. 

Az épület típusát meghatározó szín és a szimbólum 6 

 

 

VALLÁSI 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS 

 

 

 

 

 

 

Építési akció 

Építesz vagy fejlesztesz 1 épületen 1 

szintet 

ÉS 

Kiterjeszted a városfaladat 1 szinttel 

A játékos számot 7 meghatározó színes szimbólum. (lásd Előkészületek) 
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Építési akció 
Az építési fázis alatt alaphelyzetben egy építési akciót hajthatsz végre. Az építési akció során az 

alábbiakat teheted: 

Építesz vagy fejlesztesz 1 épületen 1 szintet 

ÉS 

Kiterjeszted a városfaladat 1 szinttel 

Nem kötelező mindkettőt végrehajtani: választhatod, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat 

csinálod meg, vagy egyiket sem. Az építésért és a fejlesztésért nem kell nyersanyagot 

befizetned. Egyszerűen csak meghatározod, hogy mit építesz, és kijátszod a megfelelő projekt 

kártyát. 

Ha többet is szeretnél építeni, akkor 1 munkásért cserébe kapsz 1 építési akciót. Az nincsen 

korlátozva, hogy a körödben hány munkást cserélsz be építési akcióért. Ennek felső száma a 

játékosnál lévő munkások számával egyezik meg. 

 

Új épületek építése 
Úgy építhetsz új épületet, hogy kijátszol egy tetszőleges fajta és szintű projekt kártyát. A 

kártya színe és szimbóluma meghatározza az épület típusát, és ezáltal a bevétel fatáját is. 
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Új épület építésekor egyszerűen játszd ki a paravánod elé a projekt kártyát képpel felfelé, minden 

játékos által jól láthatóan. Az új épületek mindig csak 1. szintűek lehetnek. A kártyák száma 

határozza meg az épület szintjét. (1 kártya = 1. szint). 

 

Épületek fejlesztése 
Úgy fejleszthetsz egy épületedet, hogy további kártyákat teszel le az épülethez. Azért, hogy az 

adott épületedet fejlesztesd, az épülettel azonos típusú (vagy általános típusú) projekt kártyát kell 

kijátszanod. A kijátszott projekt kártyának olyan szintűnek kell lennie, mint az épület új szintje. 

(lásd Fejlesztési példák). Úgy tedd az épülethez az új kártyát, hogy az összes addigi épületkártya is 

látható maradjon. 

Építési és Fejlesztési szabályok 
Felhasználhatsz munkásokat is azért, hogy olyan kártyát játssz ki, amely egyébként túl alacsony 

szintű lenne. Minden ily módon felhasznált munkás a kijátszott projekt kártya tényleges szintjét 

1-el növeli. Ha egy projektkártyát már egy épülethez letettél, a kártya szintje tovább nem számít, és 

nincs több hatása a játékban. Ha egyszer a kártyát már egy épülethez letetted, csak az épület szintje 

számít. Az épület szintjét CSAK az határozza meg, hogy az épületen hány kártya van, függetlenül a 

kártyákon lévő számoktól (pl: egy 3 kártyából álló épület egy 3. szintű épület). 

Tetszőleges számú épületet építhetsz, nincsen felső határ. Az egyedüli szabály, hogy egyik sem 

lehet 4. szintűnél magasabb. 

Bármikor, amikor építesz vagy fejlesztesz épületet, győzelmi pontot kapsz. Ennek mértéke 

megegyezik az épület új szintjével. Tehát egy új épület (1. szintű) 1 pontot ér. Ha felfejleszted ezt 

2. szintre, akkor kapsz további 2 pontot (vagyis eddig összesen 3 pontot kaptál), és így tovább.  

Az általános projekt kártyával is lehet új épületet elkezdeni. Ekkor azonban amint leraktad a 

kártyát, azonnal meg kell határoznod, hogy milyen típusú épületet építettél. 

Ha építesz vagy fejlesztesz egy épületet, a megfelelő aktivációs kártyát meg kell fordítani az 

aktív felére. Így már jogosult vagy bevételeket begyűjteni azokról a színű épületekről. A fázis 

végén legfeljebb 2 kártya maradhat a kezedben. Ezeket kiválasztod, és e fennmaradó kártyákat 

el kell dobnod.  
Ha egy kártyát letettél egy épülethez, azt nem lehet módosítani, megváltoztatni, vagy lecserélni. 

 

Fejlesztési példák 
Ez az épület 2. szintű, mert 2db kártyából áll. Ha fel akarod fejleszteni 3. szintűre, akkor egy 

legalább 3. szintű projekt kártya kijátszása szükséges. 

 

Ez a projekt kártya az épülettel azonos típusú és 4. szintű (>3) 

Mivel ez a kártya teljesíti a követelményeket, felhasználhatod az épületed fejlesztésére. Nincsen 

egyéb költséged  D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az épület 2. szintű, mert 2db kártyából áll. Ha fel akarod fejleszteni 3. szintűre, akkor egy 

legalább 3. szintű projekt kártya kijátszása szükséges. 

 

Ez a projekt kártya az épülettel azonos típusú, de nem elég magas szintű (2<3) 

 

Nem használhatod fel ezt a kártyát az épületed fejlesztésére, hacsak nem használsz fel egy 

munkást is a kártya szintjének növelése céljából. 
 

Úgy döntöttél, hogy felhasználsz egy munkást a kártya szintjének 1-el történő növelése céljából. 
Most már a kártya 3. szintű. felhasználhatod az E  épületed 3. szintűvé történő fejlesztéséhez. 

 

Fontos: minden egyes felhasznált munkással a kártya szintje 1-el növelhető. 
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Ez az épület 2. szintű, mert 2db kártyából áll. Ha fel akarod fejleszteni 3. szintűre, akkor egy 

legalább 3. szintű projekt kártya kijátszása szükséges. 

 

A projekt kártya nem azonos típusú az épülettel, de ez egy általános épület kártya, amely 

bármelyik épület fejlesztésénél felhasználható, A kártya szintje 3., tehát elég az épület 

fejlesztéséhez. 

Mivel a kártya teljesíti a feltételeket, felhasználhatod az épületed fejlesztésére. Nincsen további 

költséged. F 

 

Aktivációs kártya és Bevétel 
Az épületeid bevételt termelnek neked, amelyet a saját köröd 1. fázisában gyűjthetsz be. (lásd “ 3. 

lehetőség: Bevétel begyűjtése”). Csak abban az esetben lehet bevételt begyűjteni az épületből, ha a 

vele megegyező aktiváció kártya aktív (színes) oldala van felfelé. Miután a bevételeket 

begyűjtötted, a kártyát meg kell fordítani, hogy az inaktív (szürke) oldala legyen felfelé. 

 
 
AKTÍV 

 

 

 

 

INAKTÍV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINCSTÁRNOK 

Ezekről a típusú épületekről addig nem fogsz tudni ismételten bevételt begyűjteni, amíg az 
aktivációs kártyát a színes oldalára vissza nem fordítod. Csak úgy fordíthatod vissza az aktivációs 
kártyát, ha az adott típusú épületet építesz vagy fejlesztesz. 

Az adott típusból csak a legmagasabb szintű termel bevételt. Ha kettő vagy több azonos típusú 

épületed van, akkor csak a legmagasabb szintű számít. Ha az adott típusból több legmagasabb 

szintű épületed van, akkor csak az egyik épület számít. Az épület szintje megadja, hogy mennyi 

nyersanyagot termel (pl: egy 3. szintű épület = 3 nyersanyagot ad). 

 

Városfal építése 
Az építési akció lehetőséget ad a városfal építésére is. Bármilyen típusú projekt kártya 

felhasználható a városfal építésére. A kártyát képpel lefelé kell fordítani, ez jelképezi a 

városfalat. A városfalaid adott darabszámú kártyából álló falszakaszokból áll. Ugyanúgy, mint 

az épületeknél, az egyes falszakaszok legfeljebb 4. szintűek lehetnek, és a falszakasz szintje 

megegyezik a falszakaszt alkotó kártyák számával. Tetszőleges számú falszakaszt építhetsz, de 

egyik sem lehet 4. szintnél magasabb. 

A városfal építésénél ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a városok esetében. Vagyis ha 

egy városfal részletet fejleszteni szeretnél, akkor egy olyan projekt kártyát kell felhasználnod, 

amely elég magas szintű (pl: azért, hogy egy 3. szintű városfalat építhess, akkor egy legalább 3. 

szintű projekt kártyát kell használnod, vagy munkásokat). 
Amikor a városfaladat bővíted: 

• Bármelyik típusú projekt kártyát felhasználhatsz bármelyik városfal részletben. 

• Fordítsd képpel lefelé a projekt kártyát, hogy a háta legyen felfelé. 

• Ha egy falrészletet felfejlesztetted a 4. szintre, azonnal kapsz ingyen egy bónusz fal kártyát 

(a szürke fal kártyák közül, melyeket a játék elején a tábla mellé kellett elhelyezni), ez válik 

egy új, 1. szintű fal részletté. Ezt az ingyenes fal szakaszt az ismert szabályok szerint lehet 

bővíteni. 

• Nem kell egy falszakaszt teljesen befejezni (4. szintűre), hogy egy újat elkezdjél. 

 • A városfalak nem adnak győzelmi pontokat. 

Egy invázió során minden egyes falszakasz minden egyes kártyájához lehet 1-1 hadsereget 

rendelni, hogy segédkezzenek a városod védelmében (lásd “A város védelme”). A magasabb 

szintű városfalak erősebb védelmet jelentenek. Javaslat: Nagyon nehéz lesz megnyerni a játékot 

magas szintű városfalak nélkül. A magas szintű városfalak erős védelmet adnak anélkül, hogy a 

hadseregre sokat költenél. 

 

5. FÁZIS – CÉHMESTER KÁRTYÁK  

Összesen 4 Céhmester kártya van a játékban. Mindegyik 1-1 fajta épülettel megegyező 

típusú. A játék során az a játékos, akinek a bevétel begyűjtési részben az adott típusú 

épületből a legmagasabb szinttel rendelkezik, bónuszt kap.  

A játék kezdetekor, senki nem rendelkezik a Céhmester kártyák felett. 

Az első játékos, aki egy 2. szintű épületet épít, (összesen 3 pontot jelent) megkapja az adott 

típushoz tartozó Céhmester kártyát. 
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Tedd a megszerzett Céhmester kártyát képpel felfelé magad elé. Innentől kezdve a Céhmester 

ahhoz a játékoshoz kerül, akinek a legmagasabb pontértékű épületei vannak az Céhmester 

típusában. 

Hogy megszerezd a céhmestert egy másik játékostól, az adott épülettípusból magasabb 

pontértékkel kell rendelkezned. (pl: A kapitányt megszerző első játékosnak 3 győzelmi pontja 

van katonai épületekből. A kapitány megszerzése végett legalább 4 győzelmi pontot jelentő 

katonai épületeket kell építened.) 

 

Lehetséges, hogy több céhmester kártyával rendelkezz, ha neked van többfajta épületből is a  

legtöbb győzelmi pontot jelentő. 

A céhmester kártyák akkor adnak extra bevételt, amikor a saját köröd első fázisában begyűjtöd a 

bevételt (lásd “Bevétel begyűjtése”). Ez az extra bevétel mindegyik céhmester esetében más és 

más. 

Szimbólum Épület Céhmester Bevétel 

 

Gazdasági Kincstárnok 

 

 

Katonai Kapitány 

 

 

Kulturális Építész 

 

 

Vallási Püspök 

 

 

6. FÁZIS – FOSZTOGATÁS JELÖLŐK  

Egy invázió során, ha a védelmed nem elég erős, a város károkat fog szenvedni. Ezeket a 

károkat fosztogatás jelölővel követjük nyomon. A játék végén a játékosnál lévő minden egyes 

fosztogatás jelölő után 1-1 győzelmi pontot veszítesz (lásd “A játék vége: fosztogatás 

jelölők”). 

A saját köröd 6. fázisa során visszatehetsz a városodból fosztogatás jelölőket zarándokok 

felhasználásával. 1 zarándok felhasználásával 1 fosztogatás jelölőt visszatehetsz a bankba. Ha 

3 zarándokot használsz fel, akkor 2 fosztogatás jelölőt tehetsz vissza a bankba. A felhasznált 

zarándokok is a bankba kerülnek vissza.  

Körönként legfeljebb 3 zarándokot használhatsz fel erre a célra. 

 

A KÖRÖD VÉGE  

Miután mind a 6 fázist befejezted, add tovább balra a szövetség vezetőjét. Most rajta a sor. 

 

INVÁZIÓK  

A játék során 4 különböző invázió fogja fenyegetni az összes játékost. A 4. invázió lezajlása 

után a játék véget ér. Az inváziók akkor kezdődnek, amikor az aktuális projekt kártya pakli 

elfogy. Ahogy a játék folytatódik, az inváziók erőssége és veszélyessége egyre nő: 

 

Projekt kártya pakli Támadó Alap támadási erősség 

A Velence 4 

B Franciao. 8 

C Pápa 12 

D Császár 16 

 

Az invázió alatt a játékosok kétféle képpen védhetik meg magukat: a városfalra felhelyezett 

hadsereg segítségével, vagy támogatja a védelmi ligát másik városokkal együtt. 
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KAPITÁNY 

 

 

 

 

 

 

ÉPÍTÉSZ 

 

 

 

 

 

 

PÜSPÖK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Történelmi jegyzet: 

A középkori Itáliában nagy felfordulások 

voltak. Idegen erők gyakran megpróbálták 

kiterjeszteni befolyásukat a régió független 

városállamaira. A városállamok csak úgy 

tudták megőrizni függetlenségüket, hogy 

védelmi szövetséget alkottak más Talján 

tartományokkal. Ezeket “A ligák”-nak 

hívták. 

A játékos segítő hátsó oldalán látható egy 

példa egy tipikus invázióra. 



 

 

A védelmi szövetség 
Az invázió elleni védelem végett mindegyik város hadsereget küldhet, hogy az csatlakozzon a 

közös védelemhez. Ezek a seregek csökkenteni fogják minden játékos részére a támadó erőt. A 

védelmi szövetség értéke meg fog egyezni az összes játékos által ide küldött hadseregek 

összlétszámával. A védelmi szövetség hadseregei akkor is megvédenek téged, ha te nem is küldtél 

oda egyetlen sereget sem! A védelmi szövetségbe a legtöbb hadsereget küldő játékos díjat kap 

hősiesség jelző formájában (lásd “A játék vége: Hősiesség jelölő”). 

A város védelme 
A védelmi szövetség nem lesz mindig olyan erős, hogy az egész inváziót kivédje. Éppen ezért 

szükségessé válhat, hogy néhány hadseregedet feltegyél a városfalakra, hogy közvetlenül 

megvédjék a városodat. 

A városod védelmére felhasznált minden egyes hadsereg értéke attól a faltól függ, amelyikre 

elhelyezted őket. Minden egyes felhasznált hadsereget csak 1 falkártyához lehet hozzárendelni. 

És minden egyes fal kártyán csak 1 hadsereg lehet. A falon lévő hadsereg védelmi ereje 1, 

melyhez hozzáadódik az általa védett falszakasz szintje (pl: egy 3. szintű falszakasz 3 hadsereggel 

összesen 3+1+2+1+1+1=9 védelmet jelent). Több hadsereget is felhasználhatsz a védelmedre, 

mint ahány falkártyád van. Azok a hadseregek, amelyek nem lettek egy falkártyához rendelve, 

(de a védelmedre felhasználod őket), a védelmi pontjaid összegét 1-el növelik.  

Fontos: Minden egyes falkártyához csak 1 hadsereg rendelhető. Ha 3. szintű falszakasszal 

rendelkezel (ami 3db kártyából áll), akkor legfeljebb 3db hadsereget rendelhetsz a falszakaszra 

(minden kártyára 1-1 darabot).  

Azok a városfal kártyák, amelyekhez nem lett hadsereg rendelve, azok nem vesznek részt a 

védelmedben! Ezek védelmi értéke 0.  

Inváziók 
Fontos: A több győzelmi ponttal 

rendelkező játékosokat nagyobb erővel 

támadják meg! 

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

Az inváziók nem egyformán sújtják az egyes tartományokat. A gazdag és erős tartományok 

természetesen több hódító figyelmét vonzzák. A több győzelmi ponttal rendelkező játékosokat 

nagyobb erővel támadják meg. Minden invázió az alábbi lépések szerint zajlik le: 

1   Minden játékos város jelölőjét tegyétek a pontozó sávon lévő pontjelölője mellé. G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  A játékosokat érő invázió erősségének meghatározása miatt először állapítsátok meg a 

legkevesebb győzelmi ponttal rendelkező játékost, és tegyétek a város jelölőjét a 

pontozó sávon lévő invázió jel kezdő helyére. 

Minden város jelölőt azonos helyközökkel kell azonos irányba mozgatni. H 

Olvassátok le a pontozó sávról az előttetek álló invázió alap erősségét: a legkevesebb 

ponttal rendelkező játékos az invázió erejével megegyező nagyságú támadással néz szembe 

(pl: Velence = 4), a többi játékos ennél erősebb ellenféllel néz szembe. 

 

 

 

 

 

 

3  Minden játékos ezután titokban meghatározza, hogy hány hadsereget küldd el a 

védelmi szövetségbe, és hányat használ fel a saját védelmében. Vedd ki a raktáradból a 

védelmi szövetségbe elküldött számú hadsereg jelölőit, és titokban rejtsd el a jobb kezedbe. 

Ezzel egy időben vedd ki a raktáradból a saját városod védelmére felhasználandó számú 

hadsereg jelölőit, és titokban rejtsd el a bal kezedbe. 

4  A játékosok egyszerre fedik fel a hadserek jelölőiket. A védelmi szövetségbe küldött 

hadseregeket össze kell számolni. Ezt az összeget le kell vonni a támadás 

erősségéből. A város jelölőket a védelmi szövetségbe küldött hadseregek számával 

lejjebb kell mozgatni. A pontozó sávon a város jelölőd melletti szám adja meg a rád 

váró támadás erősségét. 
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5 A városod védelmi pontjait vesd össze az invázió erősségével: ha a városod védelme 

megegyezik vagy nagyobb, akkor elhárítottad a támadást. Amennyiben a védelmi értéked 

alacsonyabb, mint a támadás értéke, akkor a hadseregeidet megverték, és a támadók 

kirabolják a városodat. (lásd „A játék vége: Fosztogatás jelölők”). 

 

Emlékezzetek: 

• Azért, hogy sikeresen megvédjétek a városaitokat, a városod védelmi erejének és a védelmi 

szövetség erejének összegének legalább annyinak kell lenniük, mint a támadás ereje. 

• Bármikor felhasználhatsz 2 aranyat vagy 2 zarándokot 1 hadsereg helyett. Ha nem akarod az 

ellenfeleid helyzetét egyszerűsíteni, akkor a kezedbe vehetsz aranyat és/vagy zarándokot is a 

védelmedre felhasználni szánt hadsereggel együtt.  

• Nem kell felhasználnod az összes hadseregedet! Ha a csatának vége van, minden felhasznált 

hadseregedet vissza kell tenni a közös raktárba. Határozhatsz úgy, hogy néhány (vagy az összes) 

hadseregedet nem használod fel a későbbi inváziók kivédése miatt. A fel nem használt 

hadseregek a saját raktáradban maradnak. 

• Egy invázió során szövetség vezére figurával rendelkező játékos saját városának védelmi 

értéke 1 ponttal emelkedik.  

 

A játék vége 
Ha mindegyik játékos ellátta a városának a védelmét, elérkezett az ideje meghatározni az 

invázió eredményét. 

Fosztogatás jelölők 
Ha a város védelmi értéke egyenlő vagy nagyobb, mint a támadás ereje, kivédted az inváziót! 

Máskülönben a támadási erő és a városod védelmi erejének különbsége mértékében szenvedsz 

1-1 veszteség pontot. 

Megszabadulhatsz a fosztogatás jelölőktől, ha a saját köröd 6. fázisában felhasználsz 

zarándokokat. (lásd “6. fázis – Fosztogatás jelölők”). A játék végén minden egyes fosztogatás 

jelölő 1 győzelmi pont levonást jelent. 

Fontos: Ne csökkentsd a pontozó sávon jelölt pontjaidat, ha fosztogatás jelölőket kaptál! A 

pontlevonás csak a játék végén történik meg. 

 

Hősiesség jelölők 
A csata után a védelmi szövetség vezetőjének az erőfeszítéseit jutalmazzák. Ha legalább 1 

hadsereget küldtél a védelmi szövetségbe, és nem kaptál ebben az invázióban egyetlen 

fosztogatás jelölőt sem, akkor jogosult vagy egy hősiesség jelölőre. Minden invázió után 2 

különböző értékű jelölőt lehet megszerezni. Az a játékos, aki a legtöbb sereget küldte a 

szövetségbe, a magasabb értékű jelölőt kapja. Az a játékos, aki a második legtöbb sereget 

küldte a szövetségbe, az alacsonyabb értékű jelölőt kapja. 
Fontos: 

 Ha döntetlen van a legtöbb (és második legtöbb) sereget küldő játékos között, akkor a 

kevesebb győzelmi ponttal rendelkező város kapja a nagyobb értékű jelölőt. 

 Ha a győzelmi pontokban is döntetlen van, akkor a kisebb tartomány-számmal 

(paravánon látható) rendelkező játékos kapja a nagyobb értékű jelölőt. 

 Az a játékos, aki egyáltalán nem küldött hadsereget a védelmi szövetségbe, nem kaphat 

hősiesség jelölőt. 

 Ha csak egy játékos küldött hadsereget a szövetségbe, akkor megkapod a magasabb 

értékű jelölőt, az alacsonyabb értékű pedig kikerül a játékból. 

 Ha senki nem küldött hadsereget a szövetségbe, mindkét hősiesség jelölő kikerül a 

játékból. 

 Ha minden játékos kapott fosztogatás jelölőt, mindkét hősiesség jelölő kikerül a 

játékból. 

A hősiesség jelölőket a paraván mögött rejtve kell elhelyezni, és titokban kell tartani. A 

játék végén a hősiesség jelölők után annyi győzelmi pontot kapsz, amennyi a hősiesség 

jelölőid összértéke (nem a darabszáma). 

Fontos: Ne növeld a pontozó sávon jelölt pontjaidat, ha hősiesség jelölőket kaptál! A pont 

hozzáadása csak a játék végén történik meg. 

Miután az invázió lezajlott, és a fosztogatás jelölők és a hősiesség jelölők kiosztásra kerültek, 

a köröd véget ért. Add tovább a szövetség vezetője figurát a baloldali játékostársadnak, aki 

ezzel elkezdheti a körét 
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FOSZTOGATÁS 

JELÖLŐK 
Fontos: Ne csökkentsd a 

pontozó sávon jelölt pontjaidat, 

ha fosztogatás jelölőket kaptál! 

A pontlevonás csak a játék végén 

történik meg. 

 

 

 

 

HŐSIESSÉG JELÖLŐK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos: Ne növeld a pontozó sávon 

jelölt pontjaidat, ha hősiesség jelölőket 

kaptál! A pont hozzáadása csak a játék 

végén történik meg. 



 

A császár inváziója 
Történelmi jegyzet: 

Az Itáliai tartományok egyik 

legnagyobb kihívása a római 

császár és a pápa közötti küzdelem 

volt a félsziget irányításáért. Sok 

háborút és csatát megvívtak ebben 

az időszakban, melyek a valamikor 

szövetséges tartományokat egymás 

ellen fordították. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos: A végső pontozás során nem 

használhatsz fel 2 zarándokot 1 bármely típusú 

nyersanyagért, vagy 2 aranyat 1 hadseregért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A játék utolsó invázióját maga a császár vezeti. Van néhány speciális szabály, melyek életbe 

lépnek, ha a D pakli utolsó kártyáját is felhúztátok. 

A császári invázió nem abban a körben következik be, amikor az utolsó kártyát is felhúztátok a 

D pakliból. Ha az utolsó kártya is felfordításra került, akkor még fejezzétek be a körötöket. 

Viszont ezután ne adjátok tovább a szövetség vezetője figurát, hanem tartsátok magatok előtt. 

Ekkor még minden játékos kap egy-egy teljes, utolsó kört. Az is egy újabb teljes kört játszik le, 

aki felfordította az utolsó D pakli kártyát, a 4. és 6. fázist is beleértve. Ha már nincs több 

felhúzható projekt kártya, a 2. és 3. fázis kihagyható. Ha valamennyi játékos lejátszotta az 

utolsó teljes körét, azután jön a császár inváziója. Az invázió az ismert szabályok szerint zajlik 

le. 

Ha a csatáknak vége van, a végső pontozás következik. A táblán hagyott licitek (a projekt 

oszlopon) lekerülnek a tábláról vissza a bankba. 

 

Végső pontozás 
Mindegyik játékos felfedi, hogy hány nyersanyaga maradt meg és hősiesség jelölőt szerzett. 

Most érkezett el az idő a bónuszok és büntetések kiosztására.: 

 Minden egyes nálad lévő céhmesteri kártyáért kapsz +3 győzelmi pontot.  

 A nyersanyagokat típusonként össze kell hasonlítani. Az adott típusból legtöbb 

nyersanyaggal rendelkező játékos kap +2 győzelmi pontot. Ha több fajtából van 

valakinek a legtöbb, akkor annyiszor +2 győzelmi pontot kap. Ha döntetlen van, akkor 

mindegyik érintett játékos 1-1 győzelmi pontot kap. 

 A hősiesség jelölőn lévő pontokkal megegyező mennyiségű győzelmi pont jár. 

 Minden egyes fosztogatás jelölőért 1-1 mínuszpont jár. 

 Végezetül pedig bónusz pont jár, melynek mértéke megegyezik az egyedül álló, 

legalacsonyabb szintű épületeddel. Példa:Ha van neked egy 4. szintű gazdasági épületed, 

egy 3. szintű katonai épületed, egy 3. szintű vallási épületed és egy 2. szintű kulturális 

épületed, akkor a legalacsonyabb szintű épületed 2. szintű. Ezért 3 győzelmi pontot kapsz, 

(1-et az 1. szintért, és további 2-t a 2. szintre történő fejlesztésért). Ha nincs az egyik 

meghatározott fajtából épületed, (pl: nincs vallási épületed) nem kapsz pontot. 

Fontos: A végső pontozás során nem használhatsz fel 2 zarándokot 1 bármely típusú 

nyersanyagért, vagy 2 aranyat 1 hadseregért. 

A legtöbb győzelmi pontot szerző játékos nyert! Döntetlen esetén az alacsonyabb város-számú 

várossal rendelkező játékos nyert. 
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