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Ezek a szabályok az El Grande játékhoz adott kiegészítő elemekhez tartoznak. Az 
új elemek három új játékmenetet tesznek lehetővé.

A Cselszővő és a királyban minden játékosnak 18 vagy 31 kártyája van, amivel 
kicseréli az alapjáték akció- és erőkártyáit.
A játék kezdete előtt minden játékos kiválaszt 13 lapot, 
ami az ő akció/erőkártya paklija lesz a játék során. A 
játékosok ezeket a kártyákat használják az akció- és 
erőkártyák helyett a kör sorrend meghatározásra, és a 
speciális akciókra.

A nagy Inquisitor & a gyarmatok négy új régiót ad a játékhoz, a
Grand Inquisitort, és új akciókártyákat, amik ezeket a kiegészítőket
is használják. Az új akciókártyák két új pakliba kerülnek, így a
játékosoknak az alapjáték öt lehetősége helyett mindig hét áll a
rendelkezésére.

A kettő kombinációjaként játszhattok A király & a gyarmatokat. Ekkor az erő/ak-
ciókártyákat a Cselszövő & a Királyból használjátok, az új régiókat, a Grand Inquisitort,
és az ezekhez tartozó új akciókártyákat pedig aNagy Inquisitor & a gyarmatokból.

Grandissimo egy hajót, tömlöcöt, Portugáliát, a Grand Inquisitort, a Királynőt, az
Udvari bolondot, és az ezekhez tartozó akciókártyákat (amik két új pakliba kerülnek)
adja a játékhoz.
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take. When a player has the queen or the court jester in his court on his turn, he may 
execute the special action those characters allow, even on the turn he takes the char-
acter. A player may have both the queen and the court jester in his court.

Court Jester: When a player has the court jester in his court on his turn, he may give 
another player one of his Caballeros from the provinces. The other player must then 
place it somewhere on the board (his choice) at the beginning of his next turn.

Queen: When a player has the queen in his court on his turn, he may either move 
another Caballero to a region adjacent to the King from his court or move another 
Caballero from the provinces to his court.

Notes for the new special cards for the 6th stack:

Boycott: The player may only select from regions available. Some region cards may 
have been removed by other players' special actions.
Double turn: When the player takes the second card, he may decide which special 
actions to do now and which to save for later.
Free choice: The action of moving 2 Caballeros is taken after the Caballeros in the 
Castillo have been moved to the regions indicated on the players' secret disks and 
before scoring the regions.
Alliance: The player may only select from regions available. Some region cards may 
have been removed by other players' special actions.
Revolution: The new King's region takes on the characteristic of the old King's 
region until the old King returns after the next general scoring. This includes the 
King's bonus. Thus, a player may get both the King's and the Grande's bonus from 
the same region with the same figure: the Grande/King. After the next general 
scoring, the King returns to Portugal. The Grande/ex-King remains where he was. 
The Grande/King may be moved with the King's card.
Grand Inquisitor: The move of the extra Caballero by the black Caballeros is 
voluntary on the part of the player who "owns" the Caballero being taken. The 
Grand Inquisitor leaves your court just prior to the next general scoring. The black 
Caballeros belong to no one and are never considered in scoring a region.

As in the basic El Grande rules, the King's region is protected from all changes. Any 
action that specifies "any region" is assumed to exclude the King's region whether 
mentioned as an exception or not.

Please note that these new cards were not tested in all conceivable combinations and 
situations. If you discover any problems, feel free to develop house rules to govern 
them.
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A király & és a cselszövő
A király és a cselszővő az El Grande kiegészítője. Az alapjáték néhány részét és a 
kie gészítő részeit fogjátok használni. Az alábbi kivételeket leszámítva A király és
cselszővőt pontosan ugyanúgy kell játszani, mint az El Grandet.

Játékelemek:

31 akció/erő kártya,
 5 különböző színben

5 Caballero
kártya

1 királykártya

1 Cselszővőkártya 1 üres kártya1 áttekintőkártya a 
Caballero kártyák 
elosztásához

Az alap El Grande j áték akció- és e rőkártyáit tegyétek vissza a dobozba;  A király
& cselszövő akciókártyáira cseréljük őket a játék ezen verziójában. Az
alapjáték minden más játékelemét használni fogjuk A király & cselszövőben.

The King

You may move the 
King to any region.

Intrigue

Move one of 
your 
opponent’s or 
up to all of 
your 
Caballeros 
from one 
region to any 
other regions.

Use the following Caballero cards, 
depending on the number of players: 
# of players Caballero cards to use

Move 1 Caballero 
from your court to 
a region adjacent 
to the King or into 
the Castillo.

Intrigue

Execute the intrigue 
action.

Grand Inquisitor:
When a player chooses the Grand Inquisitor card, he may:

o Move the Grand Inquisitor to his court. 
o Move up to 3 of his Caballeros from his court to region adjacent to the King's
region. 
o Reposition 2 of the Grand Inquisitor’s Caballeros - not to/from the King's region.

The Grand Inquisitor stays in your court until it is moved by another player using a 
specific special action. When the Grand Inquisitor is in your court during your turn:

o You may move one additional Caballero from the provinces to your court or 
from your court to a region adjacent to the King's region.

o The Caballeros of the Grand Inquisitor are treated in every way as though they 
were the color of your Caballeros, except that they cannot be moved to the 
provinces.

Caballeros of the Grand Inquisitor:
If the Grand Inquisitor is not in any player’s court, his Caballeros belong to no player. 
If a region is scored in such a situation, the Grand Inquisitor’s Caballeros count as 
though they belong to an invisible player. For example, Valencia is scored in a 5 
player game with 3 red Caballeros, 2 black Caballeros, and 1 green Caballero. The 
red player receives 5 points and the green player receives 2 points. The 3 points for 
second place are lost as they were “won” by the Caballeros of the Grand Inquisitor.

Jail: When a player selects a card with the jail symbol, he may move any 1 Caballero
from any region (except the King's) to the prison. When a player selects the King's
card, he may choose to pardon all those in jail and place them all in the same region
(not the King's, of course) Of course, the player may choose to leave them all in jail.
He may not pardon some and not others.

Portugal
Portugal adds a new region to the game. During the game, players may place or 
move Caballeros on Portugal, using the normal rules for placing and moving 
Caballeros. When Portugal is scored, the player with the most Caballeros there 
receives 5 points. There are no second or third place points. Of course, this could 
change with the placement of a mobile scoreboard, which may be placed on top of 
the Portugal score board. The Portugal score board may never be moved to another 
region. The King and the Grandes may visit Portugal. Portugal cannot be selected
on the secret disk.

Queen/Jester
The card for the 7th stack: When a player takes the 7th stack card, he takes the queen 
or the court jester into his court. If only one is available at the side of the board, he 
must take that one. If both are visiting other player's courts, he may choose which to
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Előkészületek:
Miután a játékosok saját területét, és a király régióját az alapjáték szabályai szerint 
kiválasztották, minden játékos a titkos korongja segítségével választ egy régiót. Majd 
egyszerre felfedik a választásuk, és az adott régióra tesznek 1 lovagot a tartományból.

A Király- és a Cselszövőkártyát a játéktábla mellé kell helyezni. A Caballero 
kártyákat a játékosok száma szerint kell kiválasztani –lásd az áttekintőkártya. A 
megadott Caballero kártyák is a tábla mellé kerülnek.

Ezután minden játékos kiválasztja azt a 13 lapot a 31 kártyájából, amit használni fog a 
játék során. A választás után, a felhasználatlan lapokat képpel lefelé vissza kell tenni  
dobozba. Ezeket nem fogjátok használni a játék során. Ha az első néhány játéknál 
korlátozni akarjátok a kártya lehetőségeket, akkor csak abból a 18 lapból válasszatok, 
ami 10-el osztható számú.

Az akciókártyák:

A szám a kártya tetején a kártya értékét jelenti. Ez 
meghatározza a játék körsorrendjét.

A lovag fejek száma azt mutatja meg, hogy maximum 
hány lovagot tehet át a játékos a tartományból a saját
udvarba.

A kártya speciális akcója.

A Caballero kártya:

Mutatják a maximum lovagszámot, amit a játékos 
feltehet a kör során a saját udvarból a táblára.

A játékmenet:
Akárcsak az eredeti játék, A király & és cselszővő is 9 fordulóból (esetleg 6) áll, általános 
értékeléssel a 3., 6., és 9. forduló után. Minden forduló az alábbi fázisokból áll:

• A fordulójelző előreléptetése 1 hellyel.
• Játékosok kijátsszák az akciókártyáikat. Az első körben a legfiatalabb játékos kezd, a 
többiben az, aki a megelőző  körben a legalacsonyabb értékű kártyát játszotta ki. 
Ezután az óramutató járásával megegyezően kell játszani. Mint a normál El Gran-
deben itt sem játszhat ki játékos olyan értékű kártyát, amit valaki már az adott 
fordulóban kijátszott.

Move 1 Caballero 
from your court to 
a region adjacent 
to the King or into 
the Castillo.

Intrigue

Execute the intrigue 
action.

Setup El Grande as described in the rules for El Grande, making the following 
changes:

• Grandissimo adds two stacks of action cards to the basic game. The 7th stack is 
much like the 5th stack in that it contains just one card that is reused each round. The 
6th stack may contain as many as 19 cards or as few as 11. Play with those you 
prefer or vary the mix to add more spice to the game.

• Remove the card for the 7th stack (the Queen and court jester card) from the cards 
provided with this expansion. Shuffle the remaining cards and place them next to the 
King's card; these are the 6th stack of action cards. Place the card for the 7th stack 
(the queen and court jester card) face-up next to the 6th stack.

• Place the Portugal scoreboard on the game board in the place 
provided in Portugal on the map.

• Place the prison, Queen, court jester, Grand Inquisitor, and 2 ship tokens next to the 
board. Place the ship in any empty ocean area on the board.

• Draw a region card and place the two black Caballeros in the region indicated.

Playing the game

The game sequence in Grandissimo is the same as in the base game, except that there 
are two extra action stacks for players to choose from. As in the basic game, at the 
end of each round the unused action cards are discarded and new ones are drawn 
from each stack. The King and the Queen/jester cards return each round.

The ship and jail symbols

Ship and jail symbols are printed on some cards in the 6th stack. When a player se-
lects such a card, he may execute the action described for that symbol in addition to 
the other two actions allowed for the card.

Ship: When a player selects a card with the ship symbol, he may take one of the ship 
tokens and place it in his court. He may not take a second if he already has one. If 
both ship tokens are in other players' courts, the player decides which one to take. 
When a player has a ship token in his court on his turn, he may place Caballeros on 
the ship on the board instead of the normal regions they would be placed in. The 
position of the King is not relevant to the placing of Caballeros on the ship. When a 
player has Caballeros on the ship at the beginning of his turn, he may move them to 
any coastal region, including Portugal, as long is the King is not in that region. Play-
ers do not score for Caballeros on the ship.
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• Az a játékos, akinél a legmagasabb értékű akciókártya van kijátszva, kapja a Királyt és 
a legmagasabb értékű Caballero lapot. A második legnagyobb értékű akciókártya viszi 
a második legnagyobb értékű Caballero kártyát és így tovább. Az a játékos, akinek a 
legalacsonyabb értékű az akciókártyája megkapja az utolsó Caballero lapot, valamint a 
Cselszövőkártyát is.
• Játékosok lejátsszák a saját körüket. A Király kártya tulajdonosa kezd, majd őt követi 
a második legnagyobb értékű Caballero lap, és így tovább. A körében a játékos 
először az akciókártyán ábrázolt számú lovagot a tartományból az udvarába teszi. Ezután 
tetszőleges sorrendben végrehajtja a speciális akciót és az udvarából lovagokat tesz a 
táblára. A feltehető lovagok maximális száma a kapott Caballero kártyán látható. Az 
alapjáték szabályai szerint lehet feltenni a lovagokat. A speciális akciót akkor lehet 
elpasszolni, ha ez külön jelölve van. A felhasznált kártyák a játékos előtt maradnak, 
képpel felfelé fordítva.

A királykártya és a cselszövőkártya:

A legmagasabb értékű akciókártya tulajdonosa lesz min-
dig az aktuális Király. Neki nem szabad kijátszania  az 
akciókártyáján lévő speciális akciót, helyette a királylapon
lévő akciót kell véghez vinnie, ami a következő: bár-
melyik választott régióba áthelyezhető a király.

Az a játékos, akinél a legalacsonyabb értékű akciókártya 
van lesz a Cselszövő. Szintén nem szabad  kijátszania az 
akciókártyán lévő speciális akciót, helyette a Cselszövő 
akcióját kell kijátszania, ami a következő: vagy egy idegen 
lovagot mozgat el egy  területről, vagy az adott területről 
az összes saját lovagját helyezi át egy másik, tetszőlegesen 
választott területre, kivéve a királyéba.

Az összes többi játékosnak ki kell játszania a speciális akciót, kivéve ha a következő 
szavakkal kezdődnek: you may/sie können –lehet vagy you are allowed/you can/ sie 
dürfen - lehet, megteheted, tehát ha lehetőséget kínál fel a cselekvésre, de nem teszi 
kötelezővé. Ebben az esetben eldöntheti a játékos, hogy ki akarja e játszani a speciális 
akciót vagy sem.

Minden játékos, a Király és a Cselszövő is, annyi lovagot kap a tartományból a saját
Udvarba, amennyi az akciókártyájukon szerepel.

A forduló végén minden kijátszott akciókártyát végérvényesen el kell távolítani a játékból.
A Királyt, a Cselszövőt és Caballero kártyákat visszahelyezzük a tábla mellé, és  
kezdődhet a következő forduló.

The King

You may move the 
King to any region. Intrigue

Move one of 
your 
opponent’s or 
up to all of 
your 
Caballeros 
from one 
region to any 
other regions.

Grandissimo
Grandissimo is an expansion to EEll  GGrraannddee. You will use some parts from the basic 
game as well as the parts for this expansion. With the exception of the rules described 
below, GGrraannddiissssiimmoo plays exactly as does Ell  GGrraannddee.

Game contents: 

20 action cards (11-19 6th stack cards Portugal 1 jail
& 1 7th stack card) score board

2 ship tokens Queen & Jester 2 black caballeros Grand 
Inquisitor

Preparation:
Before the first game, carefully remove the pieces from the cardboard frames. You 
may want to play the first few games without the ships, the prison, and the Grand 
Inquisitor. If so, you do not need the prison, the Grand Inquisitor cards, the ships, the 
Grand Inquisitor, and the black caballeros. As you become familiar with this 
expansion, you may find some aspects not to your liking. If so, please remove the 
cards or pieces that you do not like and play with the rest. You should try to keep at 
least 11 cards in 6th stack, but other than that, feel free to eliminate any part of the 
expansion that does not suit you. The important thing is for you to enjoy the game. 

We feel that the components here will add to your enjoyment. If some do not, 
eliminate them. 

ship
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Speciális szabályok 2 vagy 3 játékos esetén:
Az a játékos, aki a Királyt/Cselszövőt kapta eldöntheti, hogy a Király/Cselszövő 
akcióját játssza ki vagy a saját akciókártyáját. Ha a játékos a speciális akciót választja, 
akkor azt végre is kell hajtania.

Új speciális akciók:
Sok, a király & cselszövő akciókártyának speciális akciója megegyezik az alapjáték 
akciókártyáival. Ezek részletes leírását az alapszabályban találjátok meg.
Az új speciális akciók magyarázata következik:

15 - A Caballero kártya lovagjai helyett 5 lovagot tehet a táblára. Ezek a kastélyba és/ 
vagy a király területével szomszédos régiókra kerülhetnek. 
20 - A Caballero kártya szerinti lovagot teheted fel, de ezeknek nem kell a király 
régiójával szomszédos területre kerülniük. 
25 - Természetesen a király régióra nem kerülhetnek. 
35 - A következő általános értékeléskor a Grandek arra a területre kerülnek, amit a 
titkos korongon beállít a játékos. 
40 - Megelőzheti a saját köröd végrehajtását. 
63 - A híd lekerül a tábláról, ha másik játékos is kijátszik hidat, függetlenül attól, hogy 
hova teszi azt. 
70 - Mint mindig, a király régiójáról most sem kerülhet le lovag. 
75 - Nem kell általános értékelésnek lennie. 
80 - Sem a Grande, sem a lovagok nem jöhetnek a király régiójából és a kastélyból, és 
nem kerülhetnek a király régiójára. 
90 - A mozgatható pontozótáblát nem lehet a másikra tenni. 
93 - Válassz a tábla mellöl mozgatható pontozótáblát, ha van ott. Ha nincs, akkor 
válassz egyet a tábláról, de ne a király régiójáról. Ha van másik karantén is kijátszva, 
akkor a régi karanténról tedd az újra a pontozótáblát. A karantén régión lévő mozgatható 
pontozótáblát nem lehet áthelyezni olyan kártyával, ami engedélyezi a pontozótábla
mozgatását. A következő általános értékelés előtt vedd le a pontozótáblát a karantén 
régióról, és tedd a tábla mellé. Az, hogy tabu azt jelenti, hogy mint a király régió, ez 
sem változtatható.
100 - A kastélyt nem kell értékelni. 
110 - Értékelés után a lovagok visszakerülnek a kastélyba. 
120 - A kastélyt nem kell értékelni.  
135 - Pontosan 2 lovagnak kell lennie a régión. Holtversenyben lehetsz első. 
145 - A király régiót és a kastélyt nem választhatod. 
150 - Választhatod a kastélyt vagy a király régióját is. 
170 - A játékosok megbeszélhetik a titkos korong beállítása előtt, hogy mit válasz-
szanak, de nem kötelező az egyezséget betartani.

To play The King & the Colonies, start with the basic El Grande game. Remove the 
action and power cards and replace them with the action/power cards from Intrigue 
& the King. Then add all of the components, including the stack 6 &  7 action cards, 
from Grand Inquisitor & the Colonies. The preparation and rules are the same as 
those for Grand Inquisitor & the Colonies, except for the following:

Preparation:
o Place the power and action cards from the basic El Grande game into the 
box; the  Intrigue & the King action cards replace both in this version of the 
game. All other components from the basic game will be used in playing 
The King & the Colonies..
o Place the King’s card and the intrigue card next to the board. Use the Caballero 
summary card to determine which of the five Caballero cards will be used. This 
is determined by the number of players. Place the indicated Caballero cards next 
to the board.
o Next, each player chooses 13 action cards from his 31 to be used in the game. 
After making their selections, the players put their unused cards face down in 
the box. They will not be used in this game.

Playing the game:
o In each round, the Grand Inquisitor card and a card from the “7th stack” are 
available; turn over the top card from the “7th stack”.
o When it is a player's turn, he may choose from the action on his card (or the 
King’s action if he is first, or the Intrigue action if he is last), the Grand 
Inquisitor card, or the card from the “7th stack”. Of course, the Grand Inquisitor 
card and the “7th stack” card may each only be chosen by one player each 
round. 
o If a player chooses the Grand Inquisitor or the “7th stack” card, that card 
determines how many Caballeros the player is allowed to move to the regions 
adjacent to the King. Otherwise, he uses the number shown on the action card 
he played.
o The card "Turn over action card" in the “7th stack” acts like a veto card, if it is 
used it to stop the special action of a player.
o The Intrigue special action allows the repositioning from and to new regions.

The King & the Colonies


