
Ken  Folett:
AZ IDŐK VÉGEZETÉIG
(Die Tore der Welt – A világ kapui)
2-4 játékos részére, 12 éves kortól

Játékszabály

Anglia, 1337-1361. A kései középkorban végzetszerű események jellemzik Kingsbridge lakóinak életét. Ez 
az a hely, ahol kereken 200 évvel korábban Fülöp perjel megvalósította álmát, és megépíttette az ország leg-
szebb katedrálisát ( a „Föld oszlopai”-t). A játékosok földművesekként, gyapjúkereskedőkként és építőmeste-
rekként jólétre és tekintélyre törnek. Eközben újra és újra a „Föld oszlopai” (magyarul „Katedrális” c. regény) 
hőseinek leszármazottaiba botlanak, akik olyannyira különfélék, hogy jobban már nem is lehetnének. Hol a 
perjelség érdekeitől befolyásolva, hol pedig a városi kereskedőktől megvezetve kell a turbulens eseményekhez 
alkalmazkodni. Eközben a vallásos valamint a királyhoz hű életvitelt győzelmi pontokkal jutalmazzák csakúgy, 
mint a részvételt a különböző építkezéseken. Azok a játékosok, akik a pestisjárvány kitörése után orvosi isme-
retüket felhasználva betegeket ápolnak, megérdemelten növelik tekintélyüket. De mielőtt valaki hírnévre vagy 
köztiszteletre gondolna, gondoskodnia kell a saját létfenntartásáról. Ezekben a nehéz időkben a táplálék és a 
jövedelem igen szűkösen áll rendelkezésre. Nemritkán maga a király szívja alattvalóinak vérét: magas adókat 
vet ki, hogy így finanszírozza a háborúit. Gyakran alig marad a gyapjúpiacon megkeresett pénzből. Így aztán 
olykor csak az segít ki a bajból, ha fontos személyek kegyeit sikerül megszerezni, amik a végső győzelemhez 
vezetik az embert.

A játék célja: a lehető legtöbb pontot elérni. Aki a játék végére a pontszámlálón legmesszebb jut, az nyer. 
Győzelmi  pontokat  különféle  módokon  lehet  gyűjteni,  mindenekelőtt  az  építkezéseken  való  részvétellel  és 
beteg emberek ellátásával.

TARTOZÉKOK:
1 db játéktábla:



7 db felépítendő épület: 

Hospital St. Mark Marienkapelle Walkmühle Brücke Priorpalast Turm
Kórház Szt. Márk-templom Mária-kápolna Kallózómalom Híd Perjeli palota Torony

 Adókocka: 

Minden színben egy 12 lapból álló akciókártya-pakli: 

Összesen 44 db eseménykártya és 4 db fejezetet lezáró kártya.

4 db áttekintő kártya a fontosabb szabályokkal: 

Jelölő lapkák és korongok: 

vallásosság (12 db) lojalitás (14) pestis (2x1, 3x2, 3x3, 2x4, 1x5) orvosi ismeret (20)

kezdőjátékos takarólapka (5) adományozói pecsét (színenként 2) pénz (16x1, 8x3, 4x5)

ELŐKÉSZÜLETEK:
Az első játék előtt ajánljuk: hogy a játék elsajátítása könnyebb legyen, az első játékhoz a szabályokat vala-
melyest  leegyszerűsítettük.  Ezek  a  részek  kék  színnel  lesznek  jelölve.  Így  a  játék  fokozatosan  tanulható, 
ugyanakkor kezdettől fogva teljes élményt jelent.

• Az első játék előtt a tartozékokat a vágás mentén óvatosan szedjük ki a kartonkeretből.

• A táblát helyezzük az asztal közepére.

• Négyszemélyes játék esetén (meg egyébként is – a fordító megjegyzése) úgy üljünk az asztal körül, hogy a 
tábla minden széle felől egy játékos üljön. Kevesebb játékosnál valamelyik oldal(ak) szabadon marad(nak). 
Hogy melyik, az mellékes.



• A játékosok válasszanak maguknak színt a négy lehetséges (kék, piros, zöld, sárga) közül, majd megkapják 
a saját 12 lapos akciókártya-paklijukat, melyek a színes hátlapjukról felismerhetőek.

Az első játékban azt javasoljuk, hogy a játékosok az I. fejezetben még ne mind a 12 akciókártyát, hanem 
csak azt a hatot használják, melyeknek jobb alsó sarkán egy csillag látható. A többit addig tegyék félre. 
Csak a II. fejezetben vegyék kézbe mind a 12 kártyát, és játsszanak a rendes szabályok szerint.

• Minden játékos megkapja a színének megfelelő 4 házat, 2 adományozói pecsétet, egy áttekintő kártyát és 
egy összerakható paravánt.

• Kezdőtőkeként minden játékos 2 pénzt és 1 gyapjút kap, ezeket tegyék a paravánjuk mögé.

• A játékosok pontszámláló bábuit tegyük a pontszámláló 8-as mezejére, vagyis mindenki 8 
ponttal kezd.

• A kétféle építőanyagot, a fát és a követ szimbolizáló kockákat tegyük a táblán a megfelelő 
helyre: a követ jelentő 25 db szürkét a kőfejtőre, a fát jelentő 15 barnát az erdőre. A 10 gabonát helyezzük 
a szántóföldre.

• A 12 vallásosság lapkát tegyük a katedrálisra.

• A gyapjú, szövet, lojalitás, orvosi ismeret és a pénzérmék a tábla mellé kerülnek az asztalra.

• A 44 eseménykártyát a hátoldalukon lévő római számok szerint négy pakliba válogatjuk. Mind a négy feje-
zethez  11 eseménykártya  tartozik.  A paklikat  külön-külön megkeverjük,  és  mindegyikből  leszámolunk 
hatot. A maradék ötre nem lesz szükség, azokat visszatehetjük a dobozba. A 6-6 lapból álló négy paklit 
lefelé fordítva egy sorban a játéktábla mellé helyezzük.

• A négy pakli mindegyike alá betesszük szöveggel fölfelé a megfelelő fejezetlezáró kártyát.

Javasoljuk, hogy az első játék alkalmával az egyes fejezetekben játékba kerülő eseményeket ne 
véletlenszerűen sorsoljuk, hanem válogassuk ki azokat, melyeken a kép jobb alsó sarkában egy 
csillag látható. A többit tegyük vissza a dobozba. 

• A második és harmadik fejezet eseménykártya-paklija közé tegyük be a torony elemet.

• A 11 pestiskorongot a számmal ellátott oldalát lefelé fordítva és összekeverve helyezzük szintén a második 
és a harmadik fejezet paklija közé.

• A hidat tegyük a tábla megfelelő részére, lefedve a beszakadt fahidat. Ezen az építkezésen már a játék kez-
detétől lehet dolgozni.

• A maradék 5 felépítendő épületet, az 5 takarólapkát, az adókockát és a fémet helyezzük a tábla mellé.

• A kegyjelölő bábut tegyük az íven az első „Geächtete” mezőre (a tábla alsó részén).

• A piacon takarjuk le a szövetet egy takarólapkával. Az első fejezetben még nem adhatnak el szövetet a 
játékosok. Kivétel: ha azt egy bizonyos eseménykártya már előbb megengedi.

• A kezdőjátékos az legyen, aki legutóbb épített valamit. Ő kapja a kezdőjátékost jelölő pajzsot.



A JÁTÉK MENETE

• A játék négy fejezetre van osztva (I-IV), melyek mindegyike 6 körből áll. Minden fejezetben hat esemény 
van (körönként egy).

• Minden fejezet egy többéves időszakot jelenít meg, melyekben a játékosok különböző építkezéseken vesz-
nek részt, és ezért győzelmi pontokat kaphatnak.

• A játékosok minden fejezet végén kötelesek az előírt javakat leadni. Amennyiben nem tudják, győzelmi 
pontokat veszítenek és büntetést kapnak.

• A II. fejezet után városlakók betegednek meg a pestisjárványban, az ő ápolásukért szintén győzelmi ponto-
kat lehet szerezni.

• A IV fejezet után az nyer, akinek a legtöbb pontja van.

EGY KÖR MENETE
Minden körnek ugyanaz a lefolyása, éspedig a következő:

1. A felső eseménykártya felfordítása és az azonnali esemény lebonyolítása
2. Az eseménykártya irányított elhelyezése a táblán
3. A jövedelmek kiosztása a játékosoknak
4. A kegyjelölő bábu léptetése
5. Játékosonként egy akciókártya kijátszása, tekintettel a tartós eseményekre

1. A felső eseménykártya felfordítása és az azonnali esemény lebonyolítása

• A pajzsos játékos (= az aktív játékos) felhúzza a legfelső eseménykártyát,  és hangosan felolvassa annak 
szövegét. Felül dőlt betűkkel egy hangulatkeltő mondat van, mely a regényre utal, és amelynek a játékhoz 
közvetlen köze nincs. Alatta olvasható a tényleges esemény, melyet a játékosoknak figyelembe kell venni. 
Ha egy azonnali eseményről van szó (világosbarna háttér), akkor azt még a kártya táblára helyezése előtt le 
kell bonyolítani. Ha a kártya a játékosokat döntés vagy választás elé állítja, akkor először az aktív játékos 
dönt, aztán jönnek a többiek az óramutató járása szerint egymás után.
Példa: a szabályban látható kártya esetén minden játékos dönthet, hogy akar-e 1 gyapjút 3 pénzre cserélni.

• A kék hátterű kártyák tartós eseményeket jelentenek, melyek akár a fejezet végéig érvényesek maradhat-
nak. Ezek az akciókártyák kijátszását befolyásolják, így csak később fejtik ki hatásukat.

2. Az eseménykártya irányított elhelyezése a táblán

• Az eseménykártyát a felfedése után az aktív játékos képpel felfelé fordítva a tanácsháza épületére helyezi. 
Ezzel egyfelől  eldönti  minden játékos jövedelmét  erre a körre, másfelől  arról határoz,  hogy ő ebben a 
körben kinek a kegyét veszi igénybe (ld. még: „A kegyjelölő bábu léptetése”).

• Az aktív játékos az eseménykártyát a 4 lehetséges közül tetszés szerinti irányba fordíthatja, a lényeg, hogy 
a táblán látható mezőre illeszkedjen. Így határozza meg, hogy melyik játékosnak mi lesz a jövedelme, s 
hogy a bábu a kegyeket jelölő íven hány mezőt megy előre.

3. A jövedelmek kiosztása a játékosoknak

• Minden játékos azt a javat kapja bevétel gyanánt, aminek a szimbóluma a kártyának a felé eső sarkán látha-
tó. Ezért fontos, hogy a játékosok ne egy sorban, hanem a tábla körül körben üljenek.

Megjegyzés: a „jövedelem” szó most nem a hagyományos értelemben használatos. Azt fejezi ki, hogy az egyes  
játékosok az adott körben milyen juttatásban részesülnek. Ha pl. valaki beteg emberek ápolásával törődik vagy 



ilyen témájú könyvet olvas, az „orvosi ismeret”-re tesz szert. Aki jámbor életet él, az „vallásosság” lapkát kap,  
és aki a felsőbb körökhöz hűen viselkedik, az „lojalitás”-sal lesz megjutalmazva.

A lehetséges jövedelmek tehát:

• 1 kő a kőfejtőből

• 1 gabona a szántóföldről

• 1 gyapjú a tartalékból

• 1 orvosi ismeret a tartalékból

• 1 győzelmi pont (GyP)

• 1 fa az erdőből

• 1 vallásosság a katedrálisból

• 1 lojalitás a tartalékból

• 1 ill. 2 pénz a tartalékból 

Példa: a szabályban a képen a piros egy követ, a zöld egy gabonát, a sárga egy pénzt és a kék 1 GyP-ot kap.

• A jövedelmeket a játékosok tegyék a paravánjuk mögé. A GyP-okat a pontszámlálón rögtön le kell lépni. A 
pontszámlálón egy mezőn több bábu is állhat.

Fontos: ha valamelyik játékos nem kaphatja meg jövedelmét, mert a táblán vagy a tartalékban már 
nincs több abból, akkor helyette 1 GyP-ot kap.

4. A kegyjelölő bábu léptetése

• Minden eseménykártya egyik szélén van egy piros nyíl. Attól függően, hogy az aktív játékos az esemény-
kártyát elhelyezéskor hogyan irányítja, a piros nyíl  a 0, 1, 2 és 3 számok valamelyikére mutat a tanács 
épületén.

• Miután minden játékos megkapta a jövedelmét, a kegyjelölő bábu annyit lép a kegyeket tartalmazó íven az 
óramutató járásával megegyező irányban, ahányas számra az eseménykártyán látható piros nyíl mutat.
Példa: a játékszabályban szereplő képen a nyíl a 2-esre mutat. Így kettőt lép a bábu.

• Ezután az aktív játékos megkapja azt a kegyet, amit a mező jelöl (ahová a bábu érkezik).

Fontos: ha a nyíl a 0-ra mutat, akkor a kegyjelölő bábu helyben marad, és semmi nem történik. Csak 
akkor jár a kegy, ha a bábu egy új mezőre lép.

A kegyeket jelölő mezők az íven: 
Königin – Királynő: a játékos kap 2 GyP-ot, ha van lojalitása.

Prior – Perjel: a játékos kap 1 vallásosságot a katedrálisról.

Zunft – Céh: a játékos 1 GyP-ot kap minden házért, amit a táblára épített (ld.: „Házépítés” akciókártya).

Priorin – Perjelnő: a játékos kap 2 Gyp-ot, ha van orvosi ismerete.

Kaufleute – Kereskedők: a játékos kap 1 gyapjút a tartalékból.

König – Király: a játékos minden lojalitásáért 1 GyP-ot kap.

Graf von Shiring – Shiring grófja: a játékos kap 1 gabonát a szántóföldről.

Bischof – Püspök: a játékos minden vallásosságáért 1 GyP-ot kap.

Geächtete – Kiközösített: a  játékosnak  le kell  adnia 1 pénzt.  Ha nem tud,  akkor az eseménykártyát  nem 
irányíthatja így (máshogy kell elhelyeznie).

Fontos: a lojalitás, vallásosság és orvosi ismeret lapkákat csak megmutatni kell, leadni nem.

• Az ív utolsó mezőjét (Püspök) újra az első (Királynő) követi.

• Ha valami olyat kellene az aktív játékosnak a keggyel kapnia, ami már elfogyott, akkor nem kap semmit.



Megjegyzés: amennyiben eseménykártyák miatt az ív egyes mezői le lettek takarva, akkor azok a bábu mozgatá-
sakor nem számítanak lépésnek. Mintha nem is lennének.
5. Játékosonként egy akciókártya kijátszása, tekintettel a tartós eseményekre

• Az aktív játékossal kezdve minden játékos kijátszik egy akciókártyát a kezében lévők közül, és végrehajtja 
az ennek megfelelő akciót. A játékosok az óramutató járása szerint jönnek egymás után.

• A kijátszott akciókártyát a játékos képpel felfelé maga elé teszi.

• Amennyiben a kör kezdetén egy tartós eseménykártya (kék) lett felfedve, akkor erre az akciókártya kiját-
szásakor tekintettel kell lenni. Ha a korábbi körökből tartós eseménykártyák vannak a tábla szélén, akkor 
az akciókártyák kijátszásakor ezek tartalmát is figyelembe kell venni.

Az akciókártyák: 
Getreide – Gabona: a játékos 1 gabonát kap a szántóföldről.

Frömmigkeit – Vallásosság: a játékos 1 vallásosságot kap a katedrálisról.

Baumaterial – Építőanyag: a játékos kap 1 követ a kőfejtőből vagy 1 fát az erdőből.

Bauvorhaben – Építkezés: a  játékosnak lehetősége van a táblán  található  valamelyik befejezetlen építke-
zésen 1 vagy 2 építőanyagot elhelyezni. Ezért 3 GyP jár építőanyagonként. Nem lehetséges a két építő-
anyagot  különböző  építkezéseknél  felhasználni.  Megengedett  ugyanakkor  egyazon  építkezésen  két 
különböző (azaz egy-egy kő és fa) építőanyag elhelyezése. A legtöbb felépítendő épület eseménykártya 
által kerül játékba. A hídépítés a játék kezdetétől a táblán van. A torony minden játékban a II. fejezet 
után építhető. (Ld. még: építkezések.)

Woll- und Tuchverkauf – Gyapjú- és szöveteladás: a játékos eladhat a piacon valamennyi gyapjút és/vagy 
legfeljebb egy szövetet. A gyapjú darabjáért  2 pénzt kap, a szövetért  4 pénzt. Megengedett csak egy 
szövetet vagy csak gyapjút eladni. Az eladott áruk visszakerülnek a tartalékba.

Privileg – Előjog: a játékos újra használhatja az adott fejezetben legutóbb (nyíltan) kijátszott akciókártyáját.

Megjegyzés: a kijátszott  kártya akciójának végrehajtása egy  lehetőség.  A játékos bármikor  kihagyhatja az 
akció végrehajtását. Így ha egy játékos olyan kártyát játszik ki, aminek az akciója  nem végrehajtható, nem 
történik semmi.
Példa: ha egy játékos a „gabona” akciókártyát játssza ki, de nincs már gabona a szántóföldön.

Javaslat az első játékhoz: az I. fejezetben minden játékos csak a fent leírt, a kártyán csillaggal jelölt 6 akciókár-
tyát használja. Miután ezt az első fejezetben mindenki megtanulta, aztán vegye kézbe a többi 6 akciókártyát is. 
A II. fejezettől a játékosok 12 akciókártya közül választhatnak, de továbbra is fejezetenként csak hatot fognak 
kijátszani. A következő kártyák tartalmát elég az első fejezet lejátszása után tisztázni.

A játék a 12 akciókártyával:

• Miután a játékos egy kártyát a kijátszás után nyíltan maga elé helyez, a megmaradt kártyái közül egyet 
használat nélkül el kell dobnia, azaz a kijátszott kártya mellé lefordítva az asztalra helyezni.

• Így minden játékos 6 kártyát tud fejezetenként kijátszani. A többit az adott fejezetben nélkülöznie kell.

• Ekképpen minden játékos előtt két pakli képződik: egy nyílt lapokból álló kijátszott akciókártya-pakli és 
egy lefordított lapokból álló dobópakli. Minden körben egy-egy új kártya kerül a két paklira. A fejezet 
végére a játékosok kezéből teljesen elfogynak a lapok. A következő fejezet kezdetekor aztán újra mind a 12 
lap a játékosok rendelkezésére áll.

A további 6 akciókártya:

Hausbau – Házépítés: a játékos  1 megfelelő építőanyag leadása  és 1 pénz befizetése után elhelyezhet egy 
saját színű házat a tábla bal alsó sarkában arra kijelölt 14 hely valamelyikére. Hogy ehhez kőre vagy fára 
van-e szükség, azt a mezőn látható szimbólum írja elő. Egy ház megépítése által a mező fölött látható 



javat lehet (majd) megszerezni haszonbérleti díj gyanánt.  Fontos: az azonos bérleti díjat hozó házak 
közül egy játékos csak az egyiket építheti meg, a másikat ezután már nem!

Hauspacht – Házbérleti díj: a játékos megkapja legfeljebb két már megépített saját házának a bérleti díját. 
Aki már kettőnél több épületet épített, annak döntenie kell, melyik két épületéhez tartozó javakra tart az 
adott körben igényt. A lehetséges haszonbérleti díjak szimbólumai mindig a ház számára kijelölt mezők 
fölött vannak. Mivel a vallásosság és a gabonakészlet szűkös, előfordulhat, hogy a játékos üres kézzel 
távozik, ha a készlet már elfogyott.

Spende – Adomány: a játékos adományoz valamelyik már a táblán lévő, még befejezetlen építkezés számára. 
Ehhez be kell fizetnie 1 pénzt, azután elhelyezheti az egyik pecsétjét a választott építkezésen (Ld. még:  
„Az  építkezések”).  Megjegyzés:  ha  valamelyik  építkezésen  egy  eseménykártya  miatt  már  nem  lehet  
tovább dolgozni, akkor ott adományozni sem lehetséges.

Tuchherstellung – Szövet készítése: a játékos 1 vagy 2 gyapjút ugyanannyi szövetre cserélhet.

Medizin – Orvoslás: a játékos vagy 1 pénzt és 1 GyP-ot kap (kisebb egészségügyi szolgálatokért), vagy a III. 
fejezettől ápolhat egy vagy akár több pestises lakót. Ezért betegenként 2 GyP-ot és egy valamilyen javat 
kap (ld. még:. „A pestis”).

Gunst – Kegy: a játékos lép egy mezőt a kegyjelölő bábuval az íven, és megkapja a megfelelő kegyet.

Egy kör vége

• Ha az aktuális körben egy tartós eseménykártya jött játékba, akkor a tábla felső szélén erre kijelölt első 
illesztő mezőre kell helyezni. Ha ott már van egy, akkor a második (jobboldali) háromszögre tegyük rá. A 
tábla  felső szélén mindig legfeljebb két  tartós  eseménykártya  lehet.  Ha már mindkét  erre  kijelölt  hely 
foglalt, akkor az új tartós eseménykártya a korábban kirakott (a baloldali) helyére kerül, az pedig megy a 
dobozba.

Megjegyzés: a fejezetekhez tartozó 11 eseménykártya közt eleve csak 3 tartós esemény van.

• A kezdőjátékos baloldali szomszédjának adja a pajzsot, ő lesz az új aktív játékos.

• Az aktív játékos megkezdi a következő kört a következő eseménykártya felfedésével. Ha azonnali esemény 
van, akkor először azt kell lejátszani. Aztán az aktív játékos beirányítja és elhelyezi az eseménykártyát a 
tanács épületén. Minden játékos megkapja a jövedelmét. Az aktív játékos kihasználja az esetlegesen neki 
járó kegyet, végül minden játékos – tekintettel a lehetséges tartós eseményekre – kijátszik egy akciókártyát, 
egy másikat pedig eldob. Így megy ez 6 körön át, aztán véget ér a fejezet.

Egy fejezet vége
6 lejátszott kör után véget ér a fejezet. Valamelyik játékos felolvassa a fejezetet lezáró kártya szövegét és min-
den játékos végrehajtja az utasításokat:

• Minden befejezetlen építkezésre, mely már a táblán van, egy oda illő építőanyagot kell tenni a tartalékból. 
Ez az építészet fejlődését jeleníti meg. Ha kő és fa egyaránt beépíthető még, akkor követ kell odatenni.

• Amennyiben eseménykártyák miatt takarólapkák vannak a táblán, akkor azokat most el kell távolítani. Ha 
az első fejezet végén a piacon még mindig ott van a kezdésnél elhelyezett takarólapka a szöveten, akkor azt 
is el kell távolítani.

• A tartós eseménykártyákat a tábla széléről le kell venni. Az új fejezetre azok már nem érvényesek. Az 
azonnali eseménykártyákat is vegyük le a tanácsházáról (amennyiben oda halmoztuk – a ford.).

• Most kell a játékosoknak a közterheket leróni (ld. később). Ha egy játékos valamelyik kötelezettségének 
nem tud eleget tenni, akkor GyP-okat veszít és a következő fejezet elején büntetésben részesül.

• Ha a közterhek befizetése után a játékosoknál marad még vallásosság, gabona vagy pénz, akkor azt maguk-
kal viszik a következő fejezetre.



• A kezdőjátékos továbbadja a pajzsot.

• Ha az I. fejezetben csak 6 kártyával játszottak a játékosok, akkor most megkapják a másik hatot is, és 
mostantól a rendes szabályok érvényesek.

• A II. fejezet után a torony és a pestislapkák felkerülnek a táblára.

A közterhek
o Vallásosság: a  játékosoknak  tanúsítaniuk  kell,  hogy  vallásos  életet  élnek.  Ehhez  minden  játékosnak 

vissza kell tennie 2 vallásosság lapkát a katedrálisra. Aki ezt nem tudja, az minden hiányzó vallásos-
ság után 3 pontot veszít, és a következő fejezet elején bűnbánatot kell gyakorolnia.

o Gabona: a játékosoknak azt is bizonyítaniuk kell, hogy kellőképp gondoskodtak a táplálékukról. Ezért 
minden játékosnak vissza kell adnia 2 gabonát a tartalékba (a szántóra). Aki ezt nem tudja, az minden 
hiányzó gabona után 2 pontot veszít, és a következő fejezet elején koldulnia kell.

o Pénz: végül minden játékosnak be kell fizetnie a királynak az adót. Ehhez az aktuális kezdőjátékos dob 
az adókockával. A dobott szám jelenti a befizetendő adó mértékét. Ez mindig  legalább 2 és legfel-
jebb 5 pénz. Ha valakinek nincs elég pénze, akkor az összes pénzét le kell adnia, és minden hiányzó 
pénz után 1 pontot veszít. Aki az adót nem tudta maradéktalanul befizetni, annak a következő fejezet 
elején a királyi bíróság elé kell állnia.

A büntetések:
o Bűnbánat: ha  egy játékosnak a hiányzó vallásosság miatt  a következő fejezet  elején bűnbánatot  kell 

gyakorolnia, akkor az első kör kezdetekor a kezében lévő 12 akciókártya közül egyet egy játékostársa 
véletlenszerűen kihúz, és azt a bűnhődő játékosnak (lefordítva) el kell dobnia. Az új fejezet első köré-
ben az akciókártya kijátszása után így dobnia már nem kell.

o Koldulás: ha egy játékosnak hiányzó gabona miatt koldulnia kell, akkor az első körben nem kapja meg a 
jövedelmet, ami amúgy járna neki.

o Királyi bíróság: ha egy játékos pénzhiány miatt királyi bíróság elé kerül, akkor a következő fejezetben 6 
helyett csak 5 akciót hajthat végre. Ehhez az új fejezet  első körének kezdetekor le kell raknia egy 
nyílt kártyát az akciókártya-paklijára és egy fedettet a dobópaklijára. Természetesen a kijátszott akciót 
nem hajthatja végre.

Speciális eset: ha a II. fejezet első eseménykártyája a „III. Edward király háborúzik Franciaország  
ellen” lenne, akkor mindenkinek le kell tennie egy akciókártyát kihasználatlanul. Ekkor azon játéko-
sok, akik a királyi bíróság elé kerülnek, nem kell még egyszer eldobniuk egy akciókártyát.

Külön szabály a IV. fejezet után: ha egy játékos nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, természetesen nem 
kell bűnbánatot gyakorolnia, koldulnia ill. a királyi bíróság elé állnia (hisz nincs következő fejezet), viszont a 
hiányzó vallásosság, gabona és pénz mindegyike után dupla annyi GyP-ot veszít.
Példa: egy játékos, akinek 1 gabona és 2 pénz hiányzik, nem csak 4 GyP-ot (2 a gabonáért és 2 a 2 pénzért),  
hanem 8 GyP-ot veszít.

Mentesség a büntetés alól:
Ha egy játékos lead 1 lojalitás lapkát, akkor mentesülhet  egy büntetés alól, függetlenül attól, mennyi egység 
hiányzott az adott dologból. Fontos: a GyP-okat mindenképp elveszíti.
Egy játékos több büntetés alól is mentesülhet, ha mindegyikért lead egy-egy lojalitást.

Példa: egy játékosnak hiányzik 2 gabona és 1 vallásosság. Ha lead két lojalitást, akkor a következő fejezet  
elején mentesül a bűnbánat és a koldulás alól. Megteheti, hogy csak 1 lojalitást ad le, ekkor eldöntheti, melyik  
büntetés alól mentesül.

Megjegyzés: a  minden fejezet  végén teljesítendő közterhek rajta  vannak a játékosoknak rendelkezésre álló  
áttekintő kártyán, csakúgy, mint a koldulásra, bűnbánatra és a királyi bíróságra vonatkozó szabályok.



Az építkezések

• Az épületek közül 5  eseménykártyák által kerülnek játékba. Mivel nem minden eseménykártya jön elő 
egy játékban, valószínű, hogy egy-egy játékban egyes építmények nem fognak szerepelni. A két kivétel a 
híd és a  torony,  ezek  nem  kapcsolódnak eseménykártyához.  A tornyon ugyanakkor csak a III.  fejezet 
kezdetétől lehet dolgozni. Ezt ugyanis a II. fejezet után kell a táblára a neki kijelölt mezőre helyezni.

• Ha egy építmény játékba kerül, akkor azt a táblán a neki kijelölt mezőre kell helyezni. Az eseménykártyán 
látható az épület képe, a neve pedig a táblán a megfelelő hely melletti mezőn olvasható.

Példa: a kallózó malom épül.

• Az  építkezés akciókártya  kijátszásával  a  játékos  részt  vehet  egy épület  építésében.  
Ehhez 1 vagy 2 (egyforma vagy különböző) építőanyagot helyezhet el a sajátjai közül a 
választott építkezés mezőire. A szürke mezőkre követ, a barnára fát kell tenni. 

• A játékos minden lerakott építőanyagért 3 GyP-ot kap.

• Építkezésnél az építőanyagoknak kijelölt helyek tetszés szerinti sorrendben feltölthetők.

Példa (kép a játékszabályban): a játékos beépít egy követ és egy fát, és ezért 6 GyP-ot kap.

• A torony építésénél a világoskék mezőre külön szabály érvényes, ld. „A torony” bekezdésnél.

Az adományok

• Az  adomány akciókártyával egy  befejezetlen építkezésnél lehet adományozni. Ehhez be kell fizetnie 1 
pénzt és eztán elhelyezheti egyik pecsétjét az építkezésen.

• Ha egy épület elkészül – azaz mindegyik építőanyag-mező feltöltődik –, akkor minden adományozó meg-
kapja az építkezés mellett a táblán látható bónuszt. A legtöbb esetben 1 GyP-ot és egy további valamilyen 
javat kapnak.

Megjegyzés: egyik adományozó sem kapja meg a GyP-on kívüli juttatást, amennyiben nincs már belőle megfe-
lelő mennyiségű.

• Egyazon építkezésen  több játékos is adományozhat. Egy játékos azonban  nem teheti  mindkét pecsétjét 
ugyanarra az építkezésre. Példa (kép a játékszabályban): a zöld és a piros játékos egyaránt 1 GyP-ot és  
egy szövetet kap.

• Az építkezés befejezése után az adományozók visszakapják a pecsétjüket.

• A Torony és a Mária-kápolna épületeknél az adományozóknak 2 GyP jár, de egyéb juttatás nem.

• A Kórház megépítésénél az adományozó azonnal gondoskodhat egy beteg lakosról, ha van hozzá kellő 
orvosi  ismerete.  Ha több adományozó  van,  akkor  az  aktív  játékostól  kezdve  sorban egymás  után  van 
lehetőségük betegek ápolására.

A pestis

• A III. fejezet kezdetétől a pestisjárvány eléri Kingsbridget. A III. és IV. fejezet minden körében előfordul-
hat egy lakos megbetegedése. Ehhez a II. fejezet végén a 11 pestiskorongot a számmal ellátott oldalával 
lefelé a táblán a 11 számozott helyre kell véletlenszerűen szétosztani: 10 ház és egy erdei búvóhely, ahol a 
törvényen kívüli tartózkodik (11-es szám).

• Hogy melyik helyen betegszik meg egy lakos, az az adott kör eseménykártyájától függ. A III. 
és IV. fejezet minden eseménykártyáján van egy ház, melyen egy szám szerepel 1-11-ig. 



Még mielőtt az eseményt felolvasná az aktív játékos, meg kell nézni, hol betegszik meg valaki. Ekkor az 
adott helyen lévő korongot meg kell fordítani. Példa: a 9-es számú házban van megbetegedés.

• A pestiskorongon látható szám határozza meg, hogy legalább mennyi orvosi ismeretre van szükség a meg-
betegedett személy ápolásához. Ez az érték mindig legalább 1 és legfeljebb 5.  Példa: a 9-es  
számú házban a beteg ellátásához legalább 3 orvosi ismeret kell (kép a szabályban).

• Egy beteg személy ellátásához az  orvoslás akciókártyát  kell kijátszani és rendelkezni kell a 
szükséges számú orvostudomány lapkával. A játékos megmutatja a lapkákat és megmondja, hol 
szeretne egy beteget ápolni. 

• Jutalmul 2 GyP-ot kap, továbbá egy a gyógyítás helyétől függő további juttatást, melynek szimbóluma a 
táblán a 11 lehetséges helyszín mellett látható. Ez lehet további GyP, pénz, lojalitás, szövet stb.
Példa: a 9-es számú ház esetén a játékos a 2 GyP-on kívül felépíthet egy saját házat anélkül, hogy befizet-
né az építőanyagot és a pénzt.

• A törvényen kívüli erdei búvóhelyénél a 2 GyP-on kívül nem jár semmilyen juttatás.

• Ezután az adott helyen lévő pestiskorongot ki kell venni a játékból. A játékos az orvostudomány lapkáit 
nem adja le, hanem visszateszi a paravánja mögé.

• Ha egy játékosnak elegendő orvostudomány lapkája van, megteheti, hogy az orvoslás akciókártya kiját-
szásakor  több beteget is ellát.  Ekkor természetesen az ápolni kívánt személyek szükségletének  összege 
adja meg, mennyi orvostudományra van ehhez szükség. Ebben az esetben természetesen minden betegért 
megkapja az érte járó 2 GyP-ot és a hozzájuk tartozó juttatásokat is.

• A IV. fejezetben előfordulhat, hogy a felfedett eseménykártya olyan számot tartalmaz, hogy azon a helyen 
már megbetegedett valaki (a pestiskorong már a III. fejezetben fel lett fedve), vagy ahol valamelyik játékos 
már gondozta a lakost (a korong már el lett távolítva a játékból). Ezekben az esetekben az adott körben 
nincs új megbetegedés, hiszen senki nem kaphatja el kétszer a pestist.

A torony

• A torony megépítéséhez tartozik egy különleges szabály.  Amint mind a 8 mező (6 szürke és 2 barna) 
betelik, akkor a torony a csúcs berakásával válik teljessé. Ezt a világoskék mező szimbolizálja. Ez jelenti, 
hogy Anglia legmagasabb épületének építése befejeződött.

• A király a legtöbb lojalitással rendelkező játékosnak adományozza a fém építőanyagot a saját ércbányájá-
ból. A játékos elhelyezi a fémet a világoskék mezőn, s ezért  3 GyP-ot kap. Ha a legtöbb lojalitás verse-
nyében többen is az élen végeznek, akkor ezek a játékosok 1-1 GyP-ot kapnak. A fém ekkor is felkerül a 
toronyra.

Megjegyzés: egy eseménykártya eredményezheti azt, hogy a torony azonnal feltöltődik építőanyagokkal. Ehhez  
az üres szürke mezőkre köveket kell tenni a kőfejtőből, a barnákra fákat az erdőből. Ebben az esetben is oda 
kell adni a fémet a legtöbb lojalitással rendelkező játékosnak.

• Bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy a torony a játék végéig nem épül fel. Ilyenkor a fém sem kerül 
kiosztásra.

A JÁTÉK VÉGE

• A játék a IV. fejezet után ér véget. Miután minden játékos teljesítette a kötelezettségeit, és a hiányoknál le 
lett számolva a dupla pontveszteség, minden játékos összeszámolja az építőanyagait. Minden egyes kő ill. 
fa 1-1 GyP-ot ér a játék végén. A maradék pénz mindegyike fél pontot ér. Az összpénz értékének a felét 
kell így lelépni a pontszámlálón. Másnak pontértéke  nincs. A legtöbb pontot elért játékos a győztes. A 
felezés miatt a végeredményben félpontok is lehetnek.



• Döntetlen esetén az dönt, hogy kinek van több  vallásosság lapkája. Ha így is egyenlőség van, akkor a 
lojalitás, ha még mindig, akkor az orvosi ismeret a mérvadó.

További szabályok

• Az akciókártya- és a dobópakli mindig azonos mértékben növekednek. (Kivétel: „Godwyn lesz a perjel” 
akciókártya – a ford. megjegyzése.) Ha egy játékos önszántából vagy kényszerből kihagyja az akcióját (pl. 
mert a Királyi Bíróság elé áll), akkor is tennie kell egy nyílt kártyát az akciókártya-paklijára és egy lefor-
dítottat a dobópaklijára. A nyílt akciókártyát mindenesetre nem használhatja ilyenkor.

• Ha valamit le kell adni, akkor az mindig azonnal visszakerül az eredeti helyére a táblán vagy a tartalékba a 
tábla mellett.

• Gabonából és vallásosságból direkt szűkös a készlet. Ezt a játékosoknak különösen a négyszemélyes játék-
ban szem előtt kell tartaniuk, hiszen közterhekről van szó.

• Vannak az azonnali események közt is olyanok, melyek több körön keresztül fejthetik ki hatásukat (pl. az 
építkezések vagy az egyes termőmezők letakarása).

• Ha egy játékos egy azonnali eseménykártya alapján valamit be akar cserélni, akkor azt csak egyszer teheti 
meg. Tartós eseményeknél ez körönként egyszer lehetséges.

• A takarólapkák arra valók, hogy területeket fedjünk le vele a táblán. Ezeket a kegyjelölő ív mezőin, a piac 
mezőin vagy építkezéseken lehet alkalmazni, ez utóbbiakon akkor, amikor egy építmény további építését 
egy eseménykártya miatt fel kell függeszteni.

• A lojalitástól és a vallásosságtól eltérően az orvosi ismereteket sem leadni, sem elveszíteni nem lehet.

• Ha egy játékos a IV. fejezet végén valamely kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor lojalitás leadásával 
mentesülhet a dupla pontlevonás alól. Az egyszeres büntetőpontokat így is le kell vonni tőle.

• Ha a győzelmi pont számláló nem elég hosszú, akkor az utolsó mezőről a bábut tegyük újra az elsőre, a 
végén adjunk hozzá 60 pontot. 0-nál kevesebb pontja nem lehet egy játékosnak sem. Ha több pontot kel-
lene levonni, mint amennyit lehetséges, akkor a további pontlevonások elvesznek.

A szerzők:
Michael  Rieneck,  1966.,  Észak-Németorszégban  él,  és  szenvedéllyel  foglalkozik  mindenféle  játékokkal. 
Különösen nagy hatást gyakorolnak rá az olyan játékok, melyek egy irodalmi alapra épülnek, mint pl. „80 nap 
alatt a Föld körül” és a világszerte sikeres „Föld oszlopai” (Katedrális).
Stefan Stadler, 1973., Karlsruheban él. Könyvkereskedőnek tanult,  többféleképp is foglalkozik társasjátékok 
fejlesztésével.
A „Föld oszlopai” után ez már a harmadik közös munkájuk.
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