
Court of the Medici 
 

Szabályok 
 
 Összetevők: Játék információk: 

 50 játékkártya Játékosok száma: 2 
 1 játékszabály Ajánlott életkor: 12+ 
  Játékidő: 25 perc 
 

 
A kártyák értelmezése 

Minden kártyán az alábbi információk találhatók: 
 

                                            
 
(1) Rang – Minden kártya egy nemest ábrázol. A kártyákon lévő szám mutatja az adott nemes rangját 
(vagy a befolyásolási értékét). Mindkét ház tartalmaz 2-2 nemes kártyát 2 és 10 között minden értékben, 
2 Udvarhölgyet (rang = 1), 2 Minisztert (rang = 0), 2 Jokert (rang: 1-10) és 1 Herceget (rang = 15). 
(2) Címer – Az Arany Makk a Della Rovere Ház címere, a Fehér Oroszlán a Gonzaga Házé. 
(3) Cím – A kártyán szereplő nemes címe vagy foglalkozása. Mindkét Ház 2 és 10 közötti rangú nemesein 
más-más cím szerepel. 
(4) Név – A reneszánsz Itáliából származó nemesek nevei vannak minden egyes kártyán. 
(5) Szöveg – Mindkét ház 2 és 10 közötti rangú nemesein idézetek találhatók, a Della Rovere Ház 
nemesein Francesco Guicciardini „Ricordi” c. művéből, a Gonzaga Ház nemesein pedig Niccoló 
Machiavelli „The Prince” c. művéből. A Miniszter, az Udvarhölgy és a Joker kártyán található piros 
szöveg az adott kártyák kijátszására vonatkozó speciális utasításokat tartalmaz. 
 

Kezdés előtt 

- Vegyétek ki a 2 Herceg kártyát (rang = 15) a játékból. Miután már játszottatok néhányat, 
visszarakhatjátok őket a pakliba, hogy izgalmasabb legyen a játék. 

- Csináljatok elég helyet az asztalon legalább egy tucat kártya kiterítéséhez, amelyek majd a 
Nagyherceg udvarát alkotják. 

- Mindkét játékos válasszon a Della Rovere és a Gonzaga Ház közül egyet. 
- Keverd meg a Házad kártyáit és alkoss belőlük egy húzópaklit. 
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- Vedd fel a húzópaklid felső 4 lapját és tedd őket az asztal közepére. Amíg egy kártya játékban van, 
addig az az Udvarban van. A játék kezdetén felfordított 8 kártya (mindkét játékostól 4-4) alkotja a 
Nagyherceg Belső Körét (lásd a „Belső Kör” részt lentebb).  

- Vegyél fel 5 kártyát a húzópaklidból a kezedbe. 
- Add össze az Udvarban található nemeseid értékét (a Joker 1-et ér). 
- A magasabb összértékű játékos kezd. Döntetlen esetén dobjatok fel egy érmét, hogy eldőljön, ki 

kezdi a játékot. 
- Felváltva játsszatok ki kártyákat addig, amíg valaki meg nem nyeri a játékot. 
 

A játék célja 

A játék végére több befolyást szerezni az Udvarban, mint az ellenfeled. 
 

A játék vége 

A játék akkor ér véget, amikor valamelyik Háznak (vagy mindkettőnek) elfogynak a nemesei a 
Nagyherceg Belső Köréből. Amikor ez bekövetkezik, add össze az Udvarban lévő nemeseid 
befolyásolási értékét. Amelyik játékosnak nagyobb az összértéke, megnyeri a játékot. Döntetlen esetén 
az nyer, akinek több nemese található az Udvarban. Ha ezután is egyenlőség áll fent, akkor döntetlen a 
játék. 
 

Belső Kör 

Amikor egy nemes játékban van, az az Udvarban helyezkedik el. A 8 nemes, akikkel indul a játék, alkotják 
a Nagyherceg Belső Körét. Őket és azokat a nemeseket, akik később csatlakoznak a Belső Körhöz, 
tartsuk az asztal közepén. Más nemesek is csatlakozhatnak a játék folyamán a Belső Körhöz, ha egy 
olyan nemessel való szövetség vagy összeesküvés részeként kerülnek kijátszásra, aki már a Belső Kör 
tagja (lásd „A játék menete” részt lentebb). Ellenkező esetben a kijátszott nemes a Nagyherceg Külső 
Udvarába kerül. A Külső Udvarban és a Belső Körben lévő nemeseket tartsátok jól elkülönítve 
egymástól. 
 

A játék menete 

Amikor te kerülsz sorra, ki kell játszanod egy kártyát a kezedből. Ennek során a következő 4 lehetőség 
közül választhatsz: 
 
1. Egy nemes küldése az Udvarba. – Tedd a kártyát magad elé az asztalra (a Külső Udvarba). 
2. Szövetség létrehozása. – Tedd a kártyát bármelyik másik kártyára vagy kártyakupacra az asztalra 
(akár az ellenfél kártyáira is). 
3. Összeesküvés. – Tedd a kártyát bármelyik kártyára vagy kártyakupacra (pl. egy szövetségre). Ezután 
semmisíts meg egy olyan kártyát vagy egy olyan szövetséget az asztalon, amelynek az értéke 
ugyanannyi, mint az összeesküvés összes kártyájának értéke (beleszámolva mindkét fél kártyáit). Az 
összeesküvés által megsemmisített kártyákat a megfelelő Ház dobott paklijába kell helyezni. Miután az 
összeesküvés megsemmisítette a másik nemest vagy szövetséget, normál szövetségként működik 
tovább. 
4. Tervezés a jövőre. – Tedd a kártyát arccal lefelé a paklid aljára. 
 
Ha kijátszottál egy kártyát és végrehajtottad a cselekvést, húzz egy kártyát a kezedbe. Miután húztál, a 
köröd véget ért és a másik játékos következik. 

 
Szövetségek 

Amikor kettő vagy több nemes egymásra kerül, szövetséget hoznak létre. Egy nemest kijátszhatsz 
szövetség létrehozásához vagy összeesküvéshez bármely másik nemessel, még akkor is, ha a másik 



nemes a másik Ház tagja. A szövetség értékének megállapításához add össze a szövetségben található 
nemesek értékét. 
 

Üres pakli 

Ha felhúztad a paklid utolsó lapját, meg kell mutatnod ezt a lapot az ellenfelednek. A játék hátralévő 
részében nem játszhattok ki ennél a lapnál NAGYOBB értékű nemest. Amint egyik játékos sem tud 
kijátszani kártyát, a játék azonnal véget ér. Ha felhúztad a paklid utolsó lapját, nem választhatod többé a 
"Tervezés a jövőre" cselekvést. 
 

Speciális kártyák 

 
 

Miniszter – Ha a Miniszter szövetségre lép egy már meglévő, kettő vagy több 
nemesből álló szövetséggel, akkor a Miniszter kivételével az összes szövetségben 
lévő nemest el kell dobni, függetlenül a szövetség méretétől. Ha a szövetség a Belső 
Körben található, akkor a Miniszter csatlakozik a Belső Körhöz. A Miniszter speciális 
képességének nincs hatása, ha csak egy nemessel alkot szövetséget vagy ha 
összeesküvéshez kerül kijátszásra. 

 

 Udvarhölgy – Ha az Udvarhölgy egy szövetségre lép egy egyedülálló nemessel vagy 
nemesek szövetségével, a nemeseket külön kell választani egymástól. Szét kell 
szedni a szövetség összes kártyáját (beleértve az Udvarhölgyet is) és egymás mellé 
kell tenni őket. Ha az Udvarhölgy a Belső Körben választ szét egy szövetséget, a 
különválasztott nemesek, az Udvarhölggyel együtt, a Belső Körben maradnak. Az 
Udvarhölgy speciális képességének nincs hatása, ha összeesküvéshez kerül 
kijátszásra. 

 

 Joker – Ha kijátszod a Jokert, választanod kell neki egy értéket 1 és 10 között. Miután 
a Joker az Udvarba került, az értéke változtatható marad. Ha bármelyik játékos 
kijátszik egy nemest, meghatározhat egy új értéket bármelyik (vagy mindegyik) 
Jokernek az udvarban. A különböző Jokerek értéke eltérő lehet. Ha egy vagy több 
Joker egy szövetség részévé válik, akkor a szövetség értéke körönként változhat, a 
szövetségben lévő Jokerek értékének határain belül. Ha utolsó kártyaként Jokert 
húzol, rögtön választanod kell neki egy értéket 1 és 10 között, de kijátszáskor 
választhatsz egy másikat helyette. A Joker a játék végén 1 pontot ér. 

 
 
Szabálymagyarázatok 

- Saját nemese(i)det is eltávolíthatod egy összeesküvés során. 
- Legalább két nemes kell egy összeesküvéshez. Csak akkor tudsz összeesküvést végrehajtani, ha egy 

nemest egy másik nemesre vagy nemesek szövetségére teszel. 
- Cselekvést végrehajtani csak az éppen kijátszott nemessel tudsz. Az a nemes, amelyik már az 

Udvarban van, nem hajthat végre cselekvést. 
- Ha egy kártya eldobásra került, az már nincs az Udvarban. 
- Ha a játékosok egymást követően háromszor játszák ki mindketten a "Tervezés a jövőre" cselekvést, 

akkor a játék döntetlennel véget ér. 
 



Opcionális szabályok 
Ha kezdéskor két azonos rangú nemes van nálad (pl. egy Úr és egy Úrhölgy vagy két Joker), húzhatsz az 
egyik helyett egy újat addig, amíg minden nemes különböző lesz a kezedben. A lecserélt nemes(eke)t 
keverd vissza a paklidba. 
 

Példa a kártyák elhelyezésére 

 
  

BELSŐ KÖR 

KÜLSŐ UDVAR 

DOBOTT PAKLI 

DOBOTT PAKLI HÚZÓPAKLI 

HÚZÓPAKLI 

KÜLSŐ UDVAR 

GONZAGA KÉZBEN 

DELLA ROVERE KÉZBEN 


