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Játékszabály

Ha már most tudni akarod, hogyan kell a Drunter & Drüber című játékot játszani, 
akkor ugord át a következő bevezető mesét és kezdd a játékszabály olvasásával.

HOGYAN  JUTOTTAK  A  SCHILDAI  POLGÁROK  ODA,  HOGY 
VÁROSUKAT ISMÉTELTEN FELÉPÍTSÉK…

Schilda  városának  polgárai  világszerte  híresek  ostobaságukról.  Városuk  falain 
belül  mindenféle  idétlenséget  elkövettek.  Építettek  például  egy  háromszögletű 
városházát, hogy azáltal híresek lehessenek. Amikor elkészültek vele, rádöbbentek, 
hogy az épület belsejében sötétség honol. Ezért aztán mindenki, akinek lába volt,  
vödrökben és kosarakban gyűjtötte és hordta a napfényt a sötét városházába. Ez  
azonban a városházán mit sem segített, az ugyanolyan sötét maradt. A tetőt ezek 
után ugyan leszedték, és ez valamelyest világosságot hozott, azonban ekkor meg az 
eső esett  be.  Csak hosszú idő után vette  észre egy okos ember,  hogy az épületre  
elfelejtettek ablakokat készíteni.

Egy napon egy macska ugrándozott be Schilda városába. A polgárok azonban nem 
ismerték a macskákat és  a „kutyegeret”  veszedelmes állatnak tartották.  Hogyan 
űzzük immáron el a fürge kutyegeret Schildából, hangzott a kérdés. A kifüstölés tűnt  
az  egyetlen kiútnak.  Ezért  aztán a schildai  polgárok  felgyújtották a városházát,  
amelybe a kutyegér befészkelte magát. A macska hamarosan kényelmetlenül érezte  
magát és felugrott a következő ház tetejére. A schildai polgárok ezt is felgyújtották.  
A macska továbbszökkent és nem tellett sokba, már egész Schilda lángokban állt. 

A következő nap hajnalán a schildai polgárok megkönnyebbülve lélegeztek fel.  A  
kutyegeret  sikerült  elűzni.  A  macska  ugyanis  kényelmesen  sütkérezett  a  város 
környéki réten. Amikor azonban a polgárok vissza kívántak menni házaikba, csak 
törmeléket  és  hamut  találtak.  Mi  tévők  legyenek  most?  A  schildai  polgárok 
bánatosan pakolgatták épségben maradt  cókmókjukat  és  már éppen nekivágtak 
annak,  hogy  más  városokba  költözzenek,  amikor  a  polgármester  hangja 
feltartóztatta  őket:  „Álljatok  meg,  kedves  polgárok!  Építsük  fel  újra  Schildát!  
Schildának  a  világ  leghíresebb  városává  kell  válnia.  A  legjobb  lesz,  ha  sok-sok  
múzeumot építünk, és így az új Schildát a művészetek városaként emlegetik majd.”

„De  sajnos  semmink sincs,  amit  kiállíthatnánk”,  jegyezte  meg  kishitűen a  cipész 
felesége.
„Egye fene”,  torkolta  le  a  polgármester  bizakodva.  „Elhagyjuk az  épületekről  az  
ablakokat, így aztán majd senki sem veszi észre.”
A fogadós buzdult fel elsőként a polgármester lelkesedésén: „Építsünk sok fogadót,  
lehetőleg  ferdét!  Ezek  lesznek  a  világon  az  egyedüli  fogadók,  ahol  a  vendégek 
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mindig  egyenesen  állnak  majd,  akkor  is,  ha  netalán  túl  sokat  néztek  a  pohár  
fenekére.”
„Iskolák  is  kellenek,”  fontoskodott  a  tanító.  „A  legszebb  az  volna,  ha  magas  
tornyokon lennének, így a diákjaink számára a legjobb kilátás nyílna.”
„Szükségünk van sok háromszögletű városházára is”, hevült fel a kovács.
„Olyan város kívánunk lenni, ahol a polgármester kedve szerint három szögben is 
ugrándozhat.”
„Tanuljatok  már  a  hibáitokból”,  figyelmeztette  őket  a  tűzoltóparancsnok.  „Ha  a 
kutyegér visszatér, sok tűzőrségre lesz szükségünk. A legegyszerűbb volna, ha ezek  
tetejére nagy fújtatókat helyeznénk fel, hogy a tüzet könnyebben elfújhassuk.”

„Legyünk a templomok városa”, prédikált a pap átszellemült hanggal.
„És  a  felújítás  költségei?”  szakította  őt  tiszteletlenül  félbe  a  kondás.  „Ki  fizesse  
azokat? Elég, ha csak a templomtornyokat építjük fel. Elölről senki sem látja, hogy 
hátul hiányzik valami.”
Végül a cipész, aki maga is nagyon szeretett volna már polgármester lenni, emelte  
fel  a hangját: „És ki  gondol a polgárok szükségleteire? A nyilvános szükségletek  
városává kell lennünk. Építsünk mindenhová árnyékszéket.”
„Igen, valóban,” helyeseltek a schildai polgárok. Az az elképzelés, miszerint jövendő 
városukban mindig és mindenhol elintézhetők a szükségletek, lelkesítette őket.

Végül a schildai polgárok ismételten felépítették városukat. Először természetesen 
az  ablak  nélküli  múzeumok  készültek  el,  majd  következtek  a  ferde  fogadók,  az  
iskolatornyok,  a háromszögletű városházák, a fújtatókkal felszerelt tűzőrségek, a  
templomtornyok és a töméntelen sok árnyékszék. 

Amikor a schildai polgárok egy séta keretében elégedetten vették szemügyre az új  
épületeket,  a  polgármester  különben  szótlan  felesége  jelentkezett  szólásra:  „Hol 
maradnak a városfalak, az utcák és a folyó, amelyben nekünk, asszonyoknak a Ti  
szennyeseiteket kellene mosnunk?” 
„Erre  természetesen  már  gondoltam”,  jegyezte  meg  azonnal  élete  párja  olyan 
hanglejtéssel, mintha csak egy kifejezetten ostoba kérdést tettek volna fel számára. 

És  amikor  a  schildai  polgárok  a  városfalakat,  az  utcákat  és  a  folyót  kívánták  
elhelyezni városukban, elkezdődött a káosz. Az új épületek ugyanis mindenhol útban 
voltak.  Így  aztán  a  schildai  polgároknak  egy-egy  épületet  imitt-amott  
kényszerűségből  le  kellett  rombolniuk.  Minden KERESZTÜL-KASUL folyt,  hiszen 
mindenki megpróbálta az általa kívánatosnak tartott épületeket megmenteni. 

Játékszabály

• A JÁTÉK ÖTLETE

A schildai polgárok új várost építenek. Ezidáig csak azok az idétlen épületek készültek 
el, amelyek révén a schildai polgárok híresekké kívánnak válni. A városfalak, az utcák 
és a folyó még hiányoznak.

Mindegyik játékos egy schildai polgár szerepébe bújik és a hatféle épületből egyet kap 
meg. Minden épületfajta ötször szerepel a játéktáblán. Minél közelebb található egy 
épület a város közepéhez, annál értékesebb.
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A  városfalak,  az  utcák  és  a  folyó  a  játék  során  lapocskák  formájában  kerül  a 
játéktáblára.  A  lapocskák  elhelyezésekor  a  táblán  feltüntetett  épületek  egyikét-
másikát lefedjük. 

Mindegyik  játékos  megkísérli  azt  az  öt  mezőt,  ahol  az  ő  épületei  találhatóak, 
megvédeni attól, hogy azok a városfal, az utca vagy a folyó alatt eltűnjenek. Ehhez a 
védelemhez  a  schildai  polgárok  szavazata,  amelyet  minden  játékos  kártyák 
formájában birtokol, rendkívül hasznos segítségül szolgál.  

• A JÁTÉK ELEMEI

- 1 játéktábla
- 6 épületkártya (a  sárga hátlappal  rendelkező további  6 kártya  és  a 4 külön 

kártya csak a játék variációjához szükséges)
- 4 építőosztag-játékfigura
- 60 lapocska, amely a városfalat, a folyót és az utcát ábrázolja, ebből 12 három, 

24 kettő és további 24 egy mezőből áll
- 32 schildai polgár kártya
- 1 játékszabály

• A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI 

A hat épületkártyát összekeverjük. Minden játékos lefordítva húz belőlük egyet. Ezt 
a  kártyát  a  játék  végéig  a  játékosoknak  titokban  kell  tartaniuk.  A  megmaradt 
épületkártyák a további játékhoz nem szükségesek és ezért anélkül, hogy megnéznénk 
azokat, visszateszzük a dobozba.

A 32 schildai polgár kártyát a hátoldalaik szerint szétválogatjuk, ezáltal négy pakli 
keletkezik.  Mindegyik  játékos  kap  egy  ilyen,  nyolc  lapból  álló  paklit.  Két,  illetve 
három játékos esetén egy, illetőleg két pakli kimarad. Ezek a játékhoz továbbá nem 
szükségesek. 

A  játéktábla  minden  sarokmezejére  egy  építőosztagot állítunk.  A  postakocsi-
parkolóházzal jelzett sarokmezőn kezdődik az utca. A két ágyútorony a kiindulópontja 
a városfalnak és a folyó a vízművel ellátott sarokmezőn kezdi meg kanyargós pályáját. 

Minden  utca-,  folyó-  és  városfal-lapocskát a  képes  felükkel  lefelé  fordítva 
összekeverünk. Ezután minden játékos húz a lefelé fordított lapocskákból

2 játékos esetén: 6 három-, 12 két- és 12 egymezőset.
3 játékos esetén: 4 három-, 8 két- és 8 egymezőset.
4 játékos esetén: 3 három-, 6 két- és 6 egymezőset. 

Miután minden játékos elvette a lapocskáit, felfordítva maga elé helyezi őket. A jobb 
áttekinthetőség  kedvéért  a  játékosok  városfal,  utca  és  folyó  szerint  rendezik  el  a 
lapocskákat. 

A lapocskák különböző hosszúságúak lehetnek és a játéktáblán egy, két vagy három 
mezőt fednek le.
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A kétmezős lapocskák két mezőre oszthatók fel. A  kezdőmezőt  fajtától függően a 
lapocskán  egy  őrkatona,  egy  postakocsi  vagy  egy  hajó  jelképezi.  A  másik  mezőt 
befejező mezőnek nevezzük. 
A hárommezős lapocskák három mezőre oszthatók fel.  A kezdőmező és a befejező 
mező között található a hídmező. 
Az egymezős lapocskák egy mezőből állnak. Ez kezdő- és befejező mező is egyben.

Miután a játékosok megállapodtak a kezdőjátékos személyében, indulhat a játék.

• A JÁTÉK MENETE

A) Ahogyan a városfal és az utca épül, és ahogyan a folyó folyni kezd.

A soron következő játékos a táblán egy lapocskát illeszt (helyez el) a sajátjai  közül 
ahhoz a mezőhöz, amelyen az építőosztag éppen található. A játékos maga döntheti el, 
hogy az elhelyezett lapocska egy-, két vagy hárommezős legyen. A lapocskát úgy kell 
elhelyezni,  hogy  az  a  játéktáblán  feltüntetett  rácsokra  illeszkedjék.  Az  elhelyezést 
követően  a  játékos  az  építőosztagot  az  elhelyezett  lapocska  befejező  mezejére 
mozgatja előre.

Ezután  az  óramutató  járása  szerinti  játékos  kerül  sorra.  Ő  vagy  a  legutoljára 
elhelyezett  vagy  akár  egy  olyan  másik  lapocskához  helyezi  lapocskáját,  amelyen 
építőosztag áll. 

Alapvető szabály, hogy lapocskát mindig rakni kell a táblára. Abban az esetben, ha 
valamelyik  játékosnak  nem  volna  megfelelő  lapocskája,  kimarad  és  a  következő 
játékos kerül sorra.

A  játék  során  a  lapocskák  elhelyezése  folytán  a  játéktáblán  négy,  egymástól 
független, folyamatos útvonal alakul ki: két városfal, egy folyó és egy utca.

A  játéktáblán  feltüntetett  épületeket  a  fenti  útvonalak  befedhetik,  az 
útvonalak  az  épületeken  átmehetnek. Az  árnyékszékek  azonban  akadályt 
jelentenek. Az árnyékszékek jelentőségéről bővebben a B) pont szól. 

A lapocskák elhelyezésénél és az építőosztagok előremozgatásánál a következőkre kell 
tekintettel lenni:

1. Lapocskát  mindig  csak  egy  azonos fajtájú másik  lapocskához,  az  útvonal 
folytatásaként lehet elhelyezni. Tehát városfalat városfalhoz, folyót folyóhoz és 
utcát utcához.

2. Lapocskát  csak  ahhoz  a  mezőhöz  lehet  elhelyezni  (illeszteni),  amelyiken 
építőosztag áll, tehát egy útvonal végére. A játék kezdetén az építőosztagok a 
sarokmezőn állnak. Lapocskát tehát a sarokmező két oldalának valamelyikére 
lehet elhelyezni. 

3. Az  egymezős  lapocskáknál  nincs  szerepe  annak,  hogy  melyik  oldalukkal 
helyezzük  el  őket.  A  két-,  illetve  hárommezős  lapocskákat  a 
kezdőmezejükkel az építőosztag, illetve az alatta lévő lapocska felé fordítva 
helyezzük el, tehát azzal a felével, amelyiken egy őrkatona, egy postakocsi vagy 
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egy  hajó  áll.  Lapocskát  nem  lehet  úgy  elhelyezni,  hogy  azáltal  egy  másik 
lapocska részben vagy egészben fedetté váljék. Ugyancsak nem lehet lapocskát 
úgy elhelyezni, hogy az a játéktábla szélén kívülre lógjon.

4. Ha  egy  lapocskát  elhelyeztünk,  az  építőosztagot  az  elhelyezett  lapocska 
befejező  mezejére kell  mozgatni.  A  lapocska  azon  végénél,  ahová  az 
építőosztag a mozgatással került, a következő játékos bármelyik, még szabad 
irányban helyezhet el egy újabb lapocskát, ezzel folytatva az útvonalat. 

5. Ha az építőosztag olyan befejező mezőre kerül, amelynek mindhárom oldalát 
más  lapocska  vagy a  játéktábla  széle  zárja  körül,  újabb lapocskát  már nem 
lehet az útvonalhoz illeszteni  (elhelyezni.)  Az építőosztagot eltávolítjuk, 
ezzel jelezvén, hogy már nincs további lehetőség az útvonal folytatására. 

6. A városfal, a folyó és az utca a híd alatt áthaladhat és a túloldalon folytatható. 
Abban az esetben, ha egy lapocska befejező mezeje egy vagy akár több hídmező 
mellé kerül, a következő szabály érvényesül: Ameddig az építőosztag a befejező 
mezőn  áll,  az  útvonalat  a  hídmező  átellenes  oldalán  folytatni  lehet.  Ez 
természetesen csak akkor érvényes, ha az átellenes oldalon a mező üres.

7. A négy sarokmezőre nem lehet építeni, azon keresztül nem lehet építkezni. 

B) Ahogyan az árnyékszékekről szavazunk

Ha egy játékos lapocskáját egy árnyékszéken keresztül helyezi el, lefedve azt, minden 
játékosnak szavaznia kell arról, hogy a lapocska a helyén maradhat-e. Ekkor egymás 
után minden játékos egy vagy több schildai polgár kártyát helyez a sajátjai közül 
lefordítva maga elé. Az a játékos kezd, aki a lapocskájával az árnyékszéket lefedte. 

Aki  azt  kívánja,  hogy  a  lapocska  az  árnyékszéken  maradjon,  annak  a  JA  (IGEN) 
kártyával kell szavaznia. Aki ezt nem szeretné, a NEIN (NEM) kártyákat helyezi le. 
Akinek az egész ügy mindegy, az azt a schildai polgárt helyezi le, aki sem JA-t (IGEN-
t), sem pedig NEIN-t (NEM-et) nem mond.

Mindenki egyszerre felfordítja a kártyáját. Most összeszámoljuk, hogy a NEIN vagy a 
JA szavazatok vannak-e többségben.

Egy hangos JAAA vagy NEEE háromszorosan számít.  Egy közepes JAA vagy NEE 
kétszeresen, egy halk JA vagy NE egyszeresen számít. 

Az  a  polgár,  aki  JEEIIN-t  (NEMIGEN-t)  mond,  joker.  Az  ő szavazata  kétszeresen 
számít. Hogy JA-t vagy NEIN-t mond, azután dönti el az azt letevő játékos, miután 
minden kártyát felfordítottunk. 

Az a polgár, amelyik sem JA-t, sem NEIN-t nem mond, nem számít.

Ha a JA-szavazatok vannak többségben vagy az eredmény döntetlen, a lapocska az 
árnyékszéken marad.
Ha a NEIN-szavazatok vannak többségben, a lapocska nem maradhat a helyén. Az azt 
elhelyező játékos visszateszi a többi lapocskája közé és a következő játékosra kerül a 
sor. 
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Példa: A szavazásnál a következő eredmény született: Az 1. játékos két polgárt tett  
le, akik JAAA-t és JAA-t mondanak. A 2. játékos egy NEE-kártyát tett le, a 3. játékos  
egy  NEEE-kártyát,  míg  a  4.  játékos  JEEIIN-kártyával  szavazott,  amelyet  az  ő  
tájékoztatása  szerint  NEIN-ként  kell  figyelembe  venni.  Ezért  a  NEIN  került  
többségbe 7:5 arányban. A lapocskát tehát el kell távolítani. 

A következő játékos ismét megkísérelheti az árnyékszékre való építést. Ekkor azonban 
újra kell szavazni.

A  felhasznált  schildai  polgár  kártyákat  minden  szavazást  követően 
összegyűjtjük  és  visszakerülnek  a  dobozba,  egy  kivétellel: Az  a  polgár, 
amelyik  sem  JA-t,  sem  pedig  NEIN-t  nem  mond,  visszakerül  az  azt  kijátszó 
játékoshoz. 

• A JÁTÉK VÉGE

Ha  egyik  játékos  sem  tud  már  lapocskát  elhelyezni  a  táblára,  a  játék  véget  ér. 
Mindenki  felfordítja  az  épületkártyáját. Minden  játékos  összeszámítja  azon 
épületeinek a pontját, amelyeket nem fed út, városfal vagy folyó, tehát amelyiket nem 
építették keresztül. Aki a legmagasabb pontszámot eléri, az a győztes. 
Egyenlőség esetén a játékosok összeszámítják a fel nem használt szavazataikat. Aki 
ekkor a legtöbb szavazattal rendelkezik, az lesz a legsikeresebb építkező. 

KÉRETIK A KÖVETKEZŐKET MINDENKINEK FELOLVASNI!

EGY KIS TAKTIKA:

• A  lehető  legtovább  tartsd  bizonytalanságban  a  játékostársaidat  a  saját 
épületfajtád felől. A blöffölés megengedett! Egy alkalmas pillanatban építs rá 
egy értéktelenebb saját épületedre. De ezt ne tedd túl harsányan, mert feltűnő 
lehet.

• A szavazások során, főleg a játék elején, ne mutasd ki egyértelműen azt, hogy 
az  IGEN-re  vagy a  NEM-re kívánsz  voksolni.  A megfelelő  pillanatban  itt  is 
elkél egy kis blöff, hogy a játékostársaidat félrevezesd.

• Próbálj  meg  lehetőleg  minél  hosszabb  ideig  mindhárom  fajta  lapocskából 
(városfal, folyó és utca) legalább egyet megtartani. Ezáltal még a későbbiekben 
is tudsz hatni az útvonalak alakulására.

• Figyelj  arra,  hogy  az  az  útvonal,  amelyiknek  lapocskáiból  a  legtöbbel 
rendelkezel,  ne  befejeződjék  be  idejekorán.  Különben  sok  kihasználatlan 
lapocskád marad meg.

ÉS AHOGYAN A TÖRTÉNET FOLYTATÓDOTT…

Végül a városfal is megtalálta a maga helyét, az utcákat is lefektették és a folyó is  
az  új  medrében  kígyózott.  A  schildai  polgárok  elégedetten  csodálták  kivételes 
mesterművüket. „Városunkat illően kívánjuk felavatni”, hirdette ki a polgármester  
büszkeségtől dagadó kebellel. Mégiscsak egy olyan város polgármestere volt, amely 
a legeslegnagyobb hírnevet kívánta megszerezni. Így aztán a cipész gyorsan hozott  
is  egy  szalagot  és  egy  hatalmas  ollót.  A  polgármester  kimért  mozdulatokkal  és  
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méltóságteljes arckifejezéssel vágta át a szalagot, amelyet balról a kovács, jobbról  
pedig a kondás tartott.

 Épphogy  a  polgármester  az  ünnepi  beszédbe  kezdett  volna,  a  felesége  halkan  
megkérdezte: „Hol fogunk mi egyáltalán lakni, édes uram?”
 A kovács neje  meghallotta a kérdést  és  ugyancsak megkérdezte a szomszédjait.  
Hamarosan minden schildai polgár csak erre az egy kérdésre gondolt. És senki sem 
tudta  a  választ.  Végezetül  valaki  hangosan  kimondta  azt,  ami  mindenkinek 
lassanként elkezdett derengeni: „Elfelejtettünk lakóházakat építeni!”

A schildai polgárok még egy ideig úgy álldogáltak ott, mintha csak fejbe kólintották  
volna valamennyiüket. A szabad ég alatt senki sem kívánt éjszakázni. Azonban a 
városban  nem  maradt  már  hely  arra,  hogy  lakóházakat  építsenek.  És  ugye  
lakóházak  nélkül  egy  város  sem  város.  És  egy  várostalan  város  nem  is  válhat 
híressé. 

Ennek utána a bánatos schildai polgárok világgá kívánkoztak menni, amikor is a  
polgármester  hangja  feltartóztatta  őket:  „Álljatok  meg,  jó  polgárok!  Építsük  fel  
Schildát másképpen! Schildának a világ leghíresebb városává kell lennie. Lehetőleg 
építsünk sok-sok…”

A schildai polgárok többsége követte a polgármester hívó szavát és újra felépítette  
Schildát.  Egyesek  azonban  elszivárogtak  más  városokba  és  azokban  
építőmesterként álltak munkához. És ha meg nem haltak, még ma is építkeznek … 
talán a saját városukban. 

• VARIÁNS

Ha  már  tapasztalt  schildai  polgárként  egy  valódi  észforgató  Drunter  &  Drübert 
akartok játszani, akkor ezt a következő szabályok szerint tegyétek:

1. A játékhoz a sárga hátoldalú paklira van szükség, a 6 épülettel és a 4 külön 
kártyával.

2. Minden  lerakási  szabály  és  a  lapocskák  elosztása  ugyanaz,  mint  az 
alapjátékban.

3. A játék kezdetén a 10 épületkártyát megkeverjük és minden játékos lefordítva 
2 kártyát húz. A megmaradt kártyák visszakerülnek a dobozba és már nincs 
rájuk szükség. Ettől kezdve minden játékosnak 2 célja van.

4. Mihelyt a játék során valamelyik útvonal (az egyik várfal, az utca vagy a folyó) 
nem  építhető  tovább,  minden  játékosnak  el  kell  döntenie,  hogy  a  két 
épületkártyája közül melyik a valódi célja. Ehhez az egyik kártyáját kiválasztja 
és azt a másik kártyára, maga elé teszi. A sorrendet a későbbiekben nem lehet 
megváltoztatni.

5. A  játék  végén  mindenki  felfordítja  a  felső  kártyáját  és  a  győztest  a  rendes 
szabályok szerint állapítjuk meg. Egyenlőség esetén azok a pontok döntenek, 
amelyet a játékosok a második kártyájukkal szereznének. 
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A külön kártyák jelentése:

Alle 3er Gebäude A  keresztül  nem  épített,  3-as  értékű 
épületek számítanak.

Alle 4er Gebäude A  keresztül  nem  épített,  4-as  értékű 
épületek számítanak.

Von jedem Typ das Gebäude mint dem 
niedrigsten Wert

Minden  épületfajtából  azok  a 
legalacsonyabb  értékű  épületek 
számítanak,  amelyeket  nem  építettek 
keresztül.  Figyelem:  Ha  egy  épületfajta 
teljesen  eltűnt  a  tábláról,  akkor  az 
értelemszerűen nullának számít.

Alle stehengebliebenen Gebäude zählen 1 
Punkt

Minden  épület,  amelyet  nem  építettek 
keresztül,  egy  pontot  ér,  függetlenül  az 
értékétől. 
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