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2-5 játékos hét körön keresztül épületeket emel saját birtokán, ligete-
ket alakít ki, művészeket és tudósokat hozat udvarába és megpróbál 
olyan környezetet teremteni számukra, mely arra inspirálja őket, hogy 
létrehozzák nagy művüket. Mindezek presztízspontokat eredményez-
nek a játékosoknak.
Minél nagyobb jelentőségű egy alkotás, azaz minél nagyobb az elké-

szült „mű értéke”, annál több aranyat és/vagy presztízspontot hoz a 
játékosnak. Aranyra van szükség a további épületek és tájelemek 
létrehozásához. Ezen kívül az építőmestereket és mutatványosokat 
is meg kell fizetni, akik értékes szolgálatot nyújtanak az udvarnak. 
Pénz szükséges a Bónusz és Presztízskártyák megvételéhez is, 
melyek szintén a magasabb presztízshez járulnak hozzá.
A győztes az a játékos, akinek a legtöbb presztízspontja van a játék 

végén.

1 főtábla (a presztízspontok elszámolásához és a művek értékének 
jelöléséhez)
5 játéktábla az egyes játékosoknak (a birtokot jelképező berácsozott 
területtel, a művészek és tudósok listájával és a 
szabályösszefoglalóval)
30 épület (fajtánként 3 db: egyetemek, laboratóriumok, műhelyek, 
könyvtárak, operaépületek, műtermek, kórházak, színházak, tornyok 
és kápolnák)
18 liget (típusonként 6: erdők, tavak, parkok)
12 szabadságjog (téglalap lapocska, típusonként 4: utazás, vallás, 
vélemény)
6 építőmester (négyzetes lapocska)
7 mutatványos (kör lapocska)
60 játékkártya (21 Személykártya; 14 Presztízskártya; 20 
Bónuszkártya; 5 Átcsábító kártya) 
Játékpénz. (27 x 100, 12 x 500 és 14 x 1000 florin)
6 bábu (a játékosok presztízspontjainak számlálói, a fekete jelzi a kör 
aktuális kezdőjátékosát) 
6 jelzőbábu (a művek értékének számlálói, a fekete az aktuális kört 
jelzi)
Valamint a Múzsa és Hercegnő kiegészítőben: 
6 Karakterkártya Múzsa,Kardinális,Hercegnő,Kereskedő,Professzor, 
Bankár 

Fedezd fel a reneszánsz aranykorát! Vedd fel egy olasz arisztokrata dinasztia fejének a szerepét és 
vezesd a családodat, mint a Medicik vagy Borgiak. A játékosok támogatják az építőmestereket, művé-
szeket, és tudósokat, hogy  befejezzék művüket, ami majd hírnevet és presztízst fog hozni a családja-
iknak. A nagy mű teremtőinek a védnökeiként a játékosok arra törekednek, hogy szorozzák a hírnevü-
ket és elismertségüket, de csak egyikük lesz Firenze legtekintélyesebb hercege!

A játékosok művészeket és 
tudósokat hozatnak az udva-
rokba és arra inspirálják őket, 
hogy elkészítsék a nagy művü-
ket.
Minél nagyobb a mű jelentősé-
ge, annál több pénzt és presz-
tízspontot hoz a játékosnak.
Épületek és tájelemek szüksé-
gesek a műhöz. Az építőmes-
terek és mutaványosok pedig 
a mű tulajdonosát segítik.
Aki a legtöbb presztízspontot 
szerzi, az nyer.



ELŐKÉSZÜLETEK
A főtáblát az asztal közepére helyezzük.

    • (A) Aukciós fázis              • (B) Akció fázis
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Megjegyzés: A játék során ha valaki eléri a hírnév jelző 50-es mezőjét, 
akkor ugyanúgy folytatja körbe a számolást a sávon. A játék végén minden 
olyan játékos, aki körbe ért, hozzáad 50 pontot a bábuja által mutatott 
értékhez.
A Múzsa és Hercegnő kiegészítőben kell csak az A1 és A2 fázist is 
játszani. Az alapjátékban csak az A fázist játszuk. (Ezért van a játéktábla 
közepén A1 és A2 fázis is jelölve.)
A játékosoknak szétosztjuk a következőket:
• Egy játékostábla. A játékosok maguk elé helyezik.
• Egy jelzőbábu.  (Mindenkinek a választott színében.) A játékosok a 
műértékelésre szolgáló jelzőbábukat maguk elé teszik.  
• Egy bábu. (Mindenkinek a választott színében.) Ezek a presztízsponto-
kat jelzik, a pedig a főtábla kezdő „0/50” mezőjére helyezik.
• Három Személykártya. Minden játékos a megkevert pakliból négy Sze-
mélykártyát kap, melyek közül hármat megtart, egyet pedig visszarak a 
pakliba. A visszarakott és a megmaradt lapokat összekeverjük és a tábla 
mellé tesszük arccal lefele, ahogy az ábrán látszik.
• 3500 florin. (2 ezres, 2 ötszázas és 5 százas.) 
A maradék aranyat a bankban helyezzük el, a főtábla mellett.

A további elemeket a pálya köré rakjuk az ábrának megfelelően.

Megjegyzés: Fontos, hogy a minden szabadságjog típusból a játéko-
sok számánál eggyel kevesebbet rakjunk ki, a többit rakjuk vissza a 
dobozba.

A fekete jelzőbábut a körszámláló 1-es mezőjére helyezzük.
A fekete bábut az első kört kezdő játékosnak adjuk (a legidősebb 
játékosnak).

Megjegyzés: Két játékos számára különszabályok is vannak, amik az 
alapszabály végén vannak leírva. 

Az (A) Aukciós fázishoz
A tábla bal oldalára tesszük:
• Erdő

A főtáblát az asztal közepére 
helyezzük.

Játékosonként:
  • 1 játékostábla,
  • 1 jelzőbábu
  • 1 bábu
  • 3 Személykártya.
  • 3500 Florin

A játékosok pénze titkosan 
kezelendő.

Maradék arany = Bank

Az (A) Aukciós fázishoz
A tábla bal oldalára tesszük:
• Erdő
• Tó
• Park
• Mutatványos
• Építőmester
• Presztízskártya
• Átcsábító kártya

A (B) Akció fázishoz
A tábla jobb oldalára 
tesszük:
• Épületek
• Szabadságjogok
• Személykártyák
• Bónuszkártyák

3 játékos esetén 2 utazás, 2 
vallás, 2 vélemény lapkát hasz-
nálhatunk. 

A körjezőt tegyük az 1-esre.

A kezdőjátékos bábut a 
legöregebb játékosnak adjuk.

Különszabályok 2 játékos 
részére.
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A játék menete

7 kör, egyenként 2 fázissal

A fázis: 1 dolog licitálása
B fázis: 2 akció
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A JÁTÉK MENETE
A játék 7 körből áll. A kezdőjátékos körről körre változik az óramutató járásá-
nak megfelelően. A játéknak a 7. kör végén van vége.

Minden kör két fázisból áll:
„A” fázis. Aukciós fázis: A játékosok egy-egy dolgot vásárolnak aukción 
keresztül.
„B” fázis. Akciós fázis: A játékosok két-két akciót hajtanak végre.

A játékosok az „A” fázisban különböző dolgokra licitálnak egymás ellen, a „B” 
fázisban az akcióikat hajtják végre -az óramutató járásának megfelelően.

„A” FÁZIS (AUKCIÓ)
A fázis aukcióin azok az elemek vesznek részt, amelyek a főtábla bal oldalán 
fekszenek: az erdők, a tavak, a parkok, a mutatványosok, az építőmesterek, 
a Presztízskártyák és az Átcsábító kártyák. Mindegyik valamilyen előnyt bizto-
sít a játékos számára, aki megszerzi.

ALAPSZABÁLYOK
• Minden játékos csak egy dolgot szerezhet be az aukción. Aki már szerzett 
valamit, az nem vesz részt az aukciós fázis további részében.
• Egy típusú elem csak egyszer kerülhet aukcióra. Ha valaki megszerzett egy 
készletből valamit, azt a csomagot kizárjuk az aukciós fázis további részéből.
• Ha egy készlet kifogy, az adott elemből többet nem lehet szerezni.

AUKCIÓ
A kezdő játékos megjelöli azt a készletet, amiből egy elemet meg szeretne 
szerezni 200 florin alapáron. Ezután a többi játékos sorban licitálhat az adott 
elemre. Minden játékosnak passzolnia kell vagy emelnie a tétet pontosan 100 
florinnal. A passzoló játékosok véglegesen kiszállnak az adott elem licitjéből. 
A licit addig tart, amíg csak egy játékos marad. A legmagasabb ajánlatot tevő 
játékos kifizeti a megfelelő összeget a Banknak – a többiek nem fizetnek – 
elveszi az adott elemet és jelzőbábuját ráteszi az adott készletre. Ez jelzi, 
hogy 

a) az adott játékos már nem vehet részt a további licitben (Alapszabály 1) 
és hogy 
b) az adott elemre már nem lehet licitálni ebben a fázisban. (Alapszabály 2)

Ha az aukciót indító játékos volt az aukció nyertese, akkor a következő aukció 
kezdési joga a következő még aktív játékosra száll az óramutató járásának 
megfelelően, aki megjelöl egy következő elemet és elindítja az aukciót 200 
florin kikiáltási áron. Ha az előző aukciót kezdő játékos nem volt sikeres, akkor 
a következő aukciót is ő nyitja meg egy új elemre.
Minden játékos, aki még nem szerzett valamit, részt vesz az aukciókon. Ha 
már csak egy aktív játékos marad, ő szabadon választ egyet a még fennmara-
dó elemek közül és kifizeti érte a Banknak a 200 florinos alapárat.
Az A fázis végén minden játékos visszaveszi saját jelzőbábuját. 

„A” fázis (aukció)

1 dolog vásárlása
(Erdő, Tó, Park, Mutatványos, 
Építőmester, Presztízskártya és 
Átcsábító kártya)

Játékosonként 1 dolog

1 típusú elem, csak egyszer

Az aukció lefolyása:

• a játékos a körében választ egy 
dolgot aukcióra
• az órajárásának megfelelően a 
játékosok licitálnak vagy 
passzolnak
• a legmagasabb licit fizet a 
banknak és megkapja az adott 
elemet
• az adott játékos és az adott 
készlet már nem vesz részt az 
aukcióban (a készlet, amin a 
játékos jelzője van)

A játékos aki a licitet kezdi, a követ-
kezőket teheti:
• Megjelöl egy elemet, és vágyaitól 
függetlenül 200 Florin kikiáltási 
áron kezdi  a licitet.
• a játékos kivonhatja magát a 
licitálás alól, és az elem megszer-
zésből azzal, hogy nem választ 
tárgyat licitre. Igaz, ekkor a többiek 
árverésében sem licitálhat!

Az utolsó játékos 200 florinért 
választ a megmaradt elemek 
közül.



Példa:

AZ AUKCIÓN MEGSZEREZHETŐ ELEMEK JELENTŐSÉGE
 

 

 

 

 

Első aukció :

Anna              200

Második aukció :

Dávid    700

Harmadik aukció :

Béla       600

Aukció nélkül :

Krisztián       200

Erdő
Az erdő 3 ponttal növeli az alkotás 
értékét a 21 mesterből 9-nél. 

Minden plusz erdő telepítése 
3 PP-t ér.

Tó
Mint az erdő, de csak 7 mester 
munkájának növeli értékét

Park
Mint az erdő, de csak 5 mester  
munkájának növeli értékét
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Általánosan elmondható, hogy:
• Az alább leírt elemek annak a játékosnak hajtanak hasznot, akinek a birtokán 
elhelyezkednek.
• A játék folyamán egy játékos annyi elemet szerez meg egy típusból, amennyit 
akar, egy kivétellel: építőmesterből legfeljebb hármat lehet az udvarba hívni.

Erdő
Ha erdőt szerez a játékos, azt azonnal a palotája körüli birtokra kell 
helyeznie. Az erdő a rácsra illeszkedően bárhogyan elhelyezhető 
(ellentétben az épületekre vonatkozó megkötésekkel). Az erdő 
jelentősége a következő:

• A 21 művészből és tudósból 9 erdőt igényel, ahol ki tud kapcsolódni (lásd a 
listát a játéktáblákon). Ha közülük bárki alkotást hoz létre a B fázisban és a 
birtokon legalább egy erdő van, a mű értéke 3 ponttal nagyobb (lásd még az 
alkotás elkészítésénél).
• Ha a játékos egy második erdőt ültet a birtokára, azonnal nyer 3 presztízs-
pontot. (Nem kell az elsővel szomszédosan lehelyezni az újabb erdőt, bárho-
va tehető.) Minden további erdő újabb három presztízspontot ér. 

Tó
A szabályok lényegében megegyeznek az erdőre vonatkozóakkal. A 
21-ből 7 mesternek a tó közelsége növeli munkája értékét. A második 
és minden további tó 3 pontot ér.

Park
A szabályok lényegében megegyeznek az erdőre 
vonatkozóakkal. Egy park létesítése 21-ből 5 mester munkájára 
van jó hatással. A második és minden további park 3 pontot ér.

Megjegyzés: nem minden újabb 
liget ér 3 PP-t. Csak azok a liget 
típusok hoznak 3 pontot, amik már 
megtalálhatóak a birtokon.
Például, ha az egyik játékos, akinek 
már van egy tava, szerez egy erdőt 
vagy egy parkot, akkor nem kap 3 
pontot, de ha a játékos egy második 
tavat szerez, akkor jár a 3 pont.

(1) A játékot négyen játszák, és Anna a kezdőjátékos. Megnevez egy parkot, és 
megkapja alapáron (200 Florin), hisz a többi játékos licitálás helyett passzol. 
Megkap és letesz egy parkot, és a jelzőjét a park készletre. Ez mutatja, hogy a 
park készlet már nem érhető el a kör további aukciói számára, és azt is mutatja, 
hogy Anna már nem licitálhat a kör további aukcióiban.
(2) Az órajárásnak megfelelően Béla a következő játékos és aukcióra egy Mutat-
ványost választ. Ez Krisztiánt is érdekli és 300 Florint ajánl. Dávid szintén akar 
egy muatványost, és ezért 400-ra emeli a tétet. Újra Bélára kerül a sor (emlékez-
zünk, hogy Anna már nem licitálhat) és megnöveli 500-ra az ajánlatot. Krisztián 
600-ra, majd Dávid  700-ra emeli az összeget. Béla és Krisztián passzol, így 
végül Dávid nyeri a licitet. Dávid befizet 700 Florint a bankba, megkap egy 
mutaványost, és jelzőjét a mutaványos készletre teszi.
(3) Béla újra aukcióra választhat egy tételt, hisz az előbb nem ő nyerte a licitá-
lást. Már csak Krisztián licitálhat rá. Béla az erdőt választja, és Krisztián 300-ra 
emeli a tétet. Béla az ajánlatot 400-ra növeli, Krisztián 500-ra, Béla 600-ra, 
krisztián passzol. Béla kap és letesz egy erdőt, befizet a bankba 600 Florint, és 
a jelzőjét az erdő készletre teszi.
(4) Már csak Krisztián van az árverésen. szabadon választhat a négy megma-
radt készletből: tó, építőmester, presztízskártya, átcsábító kártya. Ő az építő-
mester választja, és befizet a bankba 200 Florint.

Miután Krisztián is befejezte, Anna, Dávid és Béla visszaveszik a jelzőjüket.
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Mutatványos
2-vel növeli bármely alkotás 
értékét.

Építőmester

Első építőmester
az épületek ára : 300 florin

Második építőmester
az épületek ára : 300 florin
egymás mellé építhet
3 PP

Harmadik építőmester
az épületek ára : 0 florin
egymás mellé építhet
3 PP

Presztízskártya

1 lapot választ 5 kártyából

Átcsábító kártya

•

•
•
•

•
•
•

Mutatványos
A mutatványosok az udvarnál kikapcsolódást és ihletet jelentenek a 
művészeknek és tudósoknak. Ha egy játékos mutatványost szerez, azt 
a palotában helyezi el. Minden az udvarnál szolgáló mutatványos 2-vel 
növeli az udvarban készülő bármely alkotás értékét (lásd még az 
alkotás elkészítésénél).
Építőmester
Az építőmester az épületek emelésében segít:
• Ha egy játékos megszerez egy építőmestert, azt az első építőmester-
nek fenntartott helyre helyezi játéktábláján. Ettől kezdve a játékos 
számára az épületek emelése 700 helyett 300 florinba kerül. (Lásd 
még az épületek emelésénél.)
• Ha egy játékos megszerzi második építőmesterét, azt a második építőmester-
nek fenntartott helyre helyezi játéktábláján. Ettől kezdve a játékos közvetlenül 
egymás mellé is építhet épületeket. (Lásd még az épületek emelésénél.)
• Ha egy játékos megszerzi harmadik építőmesterét, azt a harmadik építőmester-
nek fenntartott helyre helyezi játéktábláján. Ettől kezdve a játékos számára az 
épületek emelése költségmentes. (Lásd még az épületek emelésénél.)
A második építőmester és később a harmadik építőmester megszerzése is 3-3 
presztízspontot ér. 
Presztízs kártya
Ha egy játékos Presztízskártyát szerez, akkor 5 lapot húz a Presz-
tízskártyák paklijából, megnézi őket és egyet kiválaszt közülük. A 
választott kártyát lefordítva maga elé helyezi, a többit tetszőleges 
sorrendben visszahelyezi a pakli aljára.
Egy Presztízskártya akár 8 presztízspontot is hozhat tulajdonosá-
nak a játék végén. A kártyán jelölt pontszám megszerzéséhez a 
játékosnak a játék végén meg kell felelnie kártyára írt feltételeknek. 
A legtöbb kártya esetén a feltételeket a játékosnak egyedül kell teljesítenie, hogy 
a teljes pontszámot megszerezze. Ha másokkal döntetlenezik, akkor csak a 
pontok felét kapja.
Példa: Béláé a következő kártya:  „Ha a legtöbb épületet Te építetted, 6 (3) presz-
tízspontot kapsz”. 6 pontot kap, ha neki van geyedül a legtöbb épülete. Ha a  
feltételt Bélával együtt több játékos is teljesítette (holtverseny alakult ki), akkor a 
kártya birtokosa csak a kisebb, zárójelben lévő pontszámot kapja meg (3 pont). 
Természetesen, ha Krisztának van a legtöbb épülete, (azaz a feltételnem teljesült 
Bélának), akkor nem kap pontot.

Átcsábító kártya
A művészek és tudósok udvarba csábításának két módja lehetséges:
1. Az Átcsábító kártya használatával egy ellenfelünktől hozhatunk 
át egy személyt.
2. A B fázisban egy Személykártya megszerzésével közvetlenül 
hozhatunk udvarunkba egy személyt.
Az a játékos aki az aukción Átcsábító kártyát szerez, elcserélheti 
azt egy ellenfele1 által már kijátszott Személykártyára. Ezt megte-
heti az Átcsábító kártya megszerzésekor vagy később is. A csere 
végrehajtásakor a játékos az ellenfelek asztalon lévő (az alkotás 
létrehozásakor kijátszott) Személykártyái közül egyet a kezébe vesz és az Átcsá-
bító kártyát a helyére teszi. Ha a játékos nem kívánja a cserét azonnal végrehaj-
tani, akkor az Átcsábító kártyát a kezében tartja a többi Személykártyával együtt. 
Később bármikor2 kijátszhatja, ha a B fázisban rá kerül a sor. A cserével megszer-
zett Személykártyát később – akár ugyanabban a körben is – fel lehet használni 
alkotás létrehozására (lásd még az alkotás elkészítésénél).

Fontos, hogy az Átcsábító kártya is Személykártyának számít a művek értékelé-
sénél, illetve a Bónuszkártyák és a Presztízskártyák feltételeinek teljesítésénél.

Tulajdonosának a presztízskár-
tya a játék végén pontokat 
hozhat, ha megfelel a kártya 
feltételeinek.

Megjegyzés: a szabály végén az 
összes presztízskártya 
összefogalása megtalálható, 
példákkal
Megjegyzés: ha a játékos holtver-
senyben áll a többekkel, akkor is 
csak ő kap pontot a presztízskár-
tyáért

Áthozhatunk egy személykártyát 
egy másik játékostól. A játékos 
sajátmagától nem hozhat el 
személykártyát.

1) Megjegyzés: csak az arccal 
felfele fordított kártyákból csábíthat 
el, az ellenfelei kezében levőlből 
nem!

2)Megjegyzés: az átcsábító kártya 
használata az akció fázisban nem 
számít bele a 2 választható 
akcióba. Akár több átcsábító 
kártyát is felhasználhat a játékos, 
ha van neki.
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B FÁZIS (AKCIÓ)

 

 
    
   
  
    
    

 

 
 

 

 

 

 

 

B fázis (akció)

2 akció választható játékosonként

Megjegyzés : a játékosok dönthetnek
úgy, hogy kevesebb, mint 2 akciót 
válaszatnak, de egységesen.

Megjegyzés: a játékos tetszőleges
sorrendben hajthatja végre az akcióit.

1 - 2 alkotás elkészítése
1 - 2 épület emelése
1 személy meghívása az udvarba 
1 szabadságjog bevezetése
1 - 2 bónuszkártya vásárlása

Alkotás

 

 

 

 

 

 

A B fázisban minden játékos – sorban, a kezdő játékossal kezdve – két általa 
választott akciót hajthat végre egymás után. A soron következő játékos először 
végrehajtja első, ennek befejezésével a második választott akcióját, majd a 
körben utána jövő játékos következik két akcióval, és így tovább.

A lehetséges akciók a következők:
•Egy alkotás elkészítése   (egy körben kétszer lehetséges)
•Épület emelése    (egy körben kétszer lehetséges)
•Egy személy meghívása az udvarba  (egy körben csak egyszer lehetséges)
•Szabadságjogok bevezetése  (egy körben csak egyszer lehetséges)
•Bónuszkártya vásárlása   (egy körben kétszer lehetséges)

Egy alkotás elkészítése, egy épület emelése vagy egy Bónuszkártya vásárlása 
olyan akciók, amelyeket egy játékos kétszer is választhat egy fázisban. Egy 
személy meghívása az udvarba vagy egy szabadságjog bevezetése olyan 
akciók, amelyeket egy játékos egy fázisban csak egyszer választhat.

Egy alkotás elkészítése
Egy játékos úgy készíthet el egy alkotást, hogy a kezében tartott (az udvarba 
hívott) művész vagy tudós Személykártyáját felhasználja: a mester elkészíti 
főművét. A játékos csak olyan művet készíthet 
el, aminek értéke meghaladja az adott körben 
érvényes minimumot. Ez az érték körről körre 
nő. (lásd a főtáblán).

Ha egy játékos valamely művészének vagy tudósának művét el akarja készíteni 
a következő képen kell cselekednie:
1. Az elkészítendő mű alkotójának Személykártyáját a kezéből felfordítva maga 
elé teszi az asztalra.
Megjegyzés: a kártya a játék további részében is a játékos előtt marad. Az adott 
személy többet az adott játékos számára nem alkot. Mindazonáltal egy másik 
játékos az ilyen alkotót átcsábíthatja saját udvarába – lásd az Átcsábító Kártyá-
nál leírtakat – ahol újabb alkotást hozhat létre új mecénása számára.

2. Miután a játékos a kártyát kijátszotta, meg kell határozni a mű értékét. Ehhez 
meg kell vizsgálni, hogy a Személykártyán felsorolt tényezőkből, melyek a mű 
értékét befolyásolják, mi áll rendelkezésre az alkotó számára a játékos birtokán.

• Ha a megfelelő épület az alkotó rendelkezésére állt, a mű értéke 4 ponttal 
nő

• Ha az alkotó az általa igényelt ligetben tudott kikapcsolódni munka közben, 
a mű értéke 3 ponttal nő

• Ha az udvarban az alkotó által fontosnak tartott szabadságjog biztosítva 
volt, a mű értéke 3 ponttal nő

• Minden az udvarban szolgáló mutatványos 2 ponttal emeli a mű értékét.
• Minden a játékos kezében vagy a játékos előtt lévő (kijátszott) Személykár-

tya és Átcsábító kártya 1 ponttal emeli a mű értékét
• Minden Bónuszkártya, melyet a játékos az alkotás értékének növelése 

érdekében kijátszik, tovább emelheti a mű értékét a Bónuszkártyán foglal-
taknak megfelelően.

 
Ezen pontok összege adja ki a mű értékét, melyet a főtábla kiértékelő részén a 
játékos saját jelzőbábujával jelöl.  (pl Mű értéke 15 = 15-ös mező) A játékos a 
mű értékét nem presztízspontként szerzi.

Emlékeztető: A mű értéke nem lehet kisebb, mint az adott körhöz (a kör sorszá-
mához) tartozó, a főtáblán jelölt minimumérték. Ha a mű értéke nem éri el ezt a 
minimumot, az adott Személykártyát nem lehet kijátszani és a művet nem lehet 
létrehozni.

Az alkotás értékének a kör 
minimumát el kell érnie.
Például: a második körben az 
alkotás értékének legalább 10 
pontnak kell lennie. A 6. körben az 
alkotás értékének legalább 16 
pontnak kell lennie.

1) A személykártyát arccal 
felfele kell kijátszani 

 A játékos átcsábíthat egy 
személykártyát egy másik játékos-
tól, aki tőle csábította el és játszot-
ta ki ezt, ez által egy második 
alkotást létrehozva ezzel a 
személykártyával.

2) A mű értékének kiszámolása

   Épület elérhető?                  +4

   Liget elérhető?                    +3

   Szabadságjog elérhető?  +3

   Mutatványosonként  +2

   Személykártyánként és
   Átcsábító kártyánként +1

   Kijátszott
   bónuszkártyánként              +X

A hírnév sávon a játékos a 
jelzőbábujával jelöli a mű 
értékét. 
   



 
            

              

         
  

 

 
           

              
            

 

 

 

 
  
  
     

  
  
  
  

  
  
  

  

 
   

3. A bank fizet :
Mű Értéke * 100 florin

Ebből a pénzből, csak most,
 vásárolható presztízspont: 
200 florin = 1 PresztízsPont
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3. A játékos a mű értékének megfelelő mennyiségű pénzt kap a banktól: ponton-
ként 100 florint. (Azaz 15 értékű műért 1500 Florint.)
Ekkor és csak ekkor a játékos dönthet úgy, hogy a műért járó jutalom egy 
részét vagy egészét pénz helyett inkább presztízspontban kéri 1 presztízspont 
per 200 florin átváltási ráta mellett. Ehhez visszaadja pénzének egy részét 
vagy egészét és előre mozgatja bábuját a megfelelő hellyel a presztízspontok 
számlálóján.
Fontos: a játékos csak az adott műért kapott pénz erejéig vásárolhat presz-
tízspontokat. A játákos egyéb pénzeiből nem vehet presztízspontokat! Így 
igen csak meg kell fontolnia, hogy mennyit is költ el presztízspontokra.

4. A játékos jelzőbábuja a kör végéig a műértékelő skálán marad. A fázis végén, 
mikor mindenki sorra került, a kör legnagyobb értékű művét megalkotó játékos 
plusz 3 presztízspontot kap (lásd még a legjobb műnél leírtakat).

Fontos: minden alkotás külön száll versenybe a legértékesebb mű címéért. Ha 
egy játékos 2 alkotást hoz létre ugyanabban a körben, akkor jelzőbábujával a 
magasabb értékű alkotást kell jelölnie, nem a két alkotás értékének összegét. 
(A pénzjutalmat – melyet tetszés szerint presztízspontokra válthat – természe-
tesen mindkét alkotás után külön¬külön megkapja a játékos.)

Példa alkotás értékelésére:
A 3. körben (Mű értéke minimum 12), Anna a Költő segítségével készíti el a 
művet. Leteszi a Költő személykártyát arccal felfele fordítva  a kezéből az 
asztalra,a saját táblája mellé. Az udvarában már van egy színház, utazás 
szabadságjog lapka és két mutatványos. Valamint neki még van 4 személy-
kártyája ( beleértve a most kijátszott költőt és az átcsábító kártyát is) az aszta-
lon és a kezében. Nincs tó az udvarában, és nem játszott ki bónuszkártyát 
sem.

A művének az értéket az alábbi módon számoljuk:

    Személykártya és átcsábító kártya: 4

    Épület: 4

   
   Szabadságjog :3

      Mutaványos: 4

   Bónuszkártya: 0
     Liget: 0

       Összesen: 15

A jelzőbábuját a műértékelő skála 15-ös mezőjére teszi.
Anna kap 1500 florint a banktól. Úgy dönt, hogy nincs szüksége jelenleg 
pénzre, és a műért kapott pénzből a lehetséges legtöbb presztízspontot veszi 
meg: visszaad 1400 florint a banknak, és 7 mezővel előbbre tolja a bábuját a 
presztízspontok számlálóján.

4. A jelzőbábuját a műértékelő 
skálán a legmagasabb értékű 
alkotásának megfelelő mezőre 
teszi.

Megjegyzés: A játékosnak nem kell 
a személykártyán jelzett Épület, 
Liget, Szabadságjog elemekkel 
rendelkeznie az udvarában, amikor 
kijátsza a kártyát, ahhoz hogy kész 
legyen a műve. Természetesen 
minnél több megvan neki ezekből, 
annál értékesebb lesz az alkotás. El 
lehet érni a minimális mű értéket 
csak a mutaványos, a személykár-
tyák és bónuszkártyák segítségével 
is.

Megjegyzés: a játékosnak nem kell 
felfednie a kezében levő személy-
kártyákat; csupán csak mutatnia 
őket, hogy a mű értékét ki lehessen 
számolni.



• 3 nagy épület, melyek 7 négyzetet foglalnak el a rácson

• 5 közepes épület, melyek 5 négyzetnyi helyet foglalnak

• 2 kis épület, melyek 3 négyzetnyi helyet foglalnak
 

 

 

 

 

 

Épületek

3 különböző méret:

• Nagy :  Egyetem
  Labor
  Műhely

• Közepes : Könyvtár
  Opera
  Műterem
  Kórház
  Színház

• Kicsi :  Torony
  Kápolna

A palota nem számít bele egyik 
méretbe sem. 

Mind a tíz féle épületből 3 darab van 
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Épületek emelése
A játékosok épületeket emelnek birtokukon presztízsük növelése céljából illetve, 
hogy kedvező körülményeket biztosítsanak udvari művészeik és tudósaik 
számára. Az épületek között van:

Az épületek építésének kétféle haszna van:
• Közvetlenül az építéskor 3 presztízspontot jelent
• 4 ponttal növeli azon művek értékét, melyek alkotójának erre az épületre van 
szüksége (lásd az alkotás létrehozásánál)

Egy épület építési költsége 700 florin a méretétől függetlenül. Ha az építkező 
játékos udvarában egy építőmester szolgál a költség csak 300 florin. Ha három 
építőmestere is van, az építés ingyenes.

Amikor egy játékos épületet húz fel, befizeti az építési költséget a banknak, 
elveszi az épületet a készletből és rögtön elhelyezi a birtokot ábrázoló rácson. 
Ha egy épületből már nincs a készletben, olyan épületet már nem lehet építeni. 

Általánosságban a játékosok tetszőleges helyre építkezhetnek a birtokon 
belül, de az alábbi szabályokat be kell tartani:

1) Az épületnek (csak úgy mint a tájelemeknek) szigorúan a birtokon belül kell 
lenniük. Ugyanakkor azok bárhogy forgathatók. Az épületeknek két oldala 
van, bármelyik fele lehet felül.

2) Az új épület (vagy liget) nem lehet átfedésben egy már megépült épülettel 
vagy ligettel.

3) Az épületet oldala másik épület oldalával nem érintkezhet, sarok a sarokkal 
igen. Ez a palotára is érvényes. 
Ha a játékosnak van legalább két építőmestere, ezt a szabályt figyelmen 
kívül hagyhatja.

4) Az épületeket lehet közvetlenül liget mellé építeni (és viszont).
5) Egy fajta épület csak egyszer emelhető a birtokon.
6) Egy már megépített épületet a játék végéig nem lehet áthelyezni vagy lebon-

tani. 

egy épület..
• 3 pontot ér
• 4 ponttal növeli az alkotás 
értékét az 1-3 személyeknél

• 700 florinba kerül
(1 vagy 2 építőmesterrel 300 florin)
(3 építőmesterrel 0 florin)

• lerakáskor bárhogy forgatható

• szígorúan az udvaron belül kell 
lennie

• nem lehet átfedésben másik 
épülettel vagy ligettel

• nem érintkezhet 2 épület fala 
egymással (kivéve ha 2 vagy 3 
építőmester van)

• egyfajta épületből csak egy 
lehet a birtokon

• nem lehet áthelyezni vagy 
lebontani



 

 

 

 

Példa :

1 : Az 1. szabály megszegése:
 nem fér bele az udvarba. 

2 : A 2. szabály megszegése:  átfed 
másik épületet vagy ligetet 

3 : A 3. szabály megszegése: 
hozzáér másik épület vagy a palota
oldalához (feltételezve, hogy nincs 
2 vagy 3 építőmestere a játékosnak)

5 : 5. szabály megsértése: 
két ugyanolyan épület (a második 
torony nem tehető le)

Személykártya

5-ből kell 1-t választani.

A kártya már a megszerzés köré-
ben felhasználható.

Megjegyzés: mindenki csak egyszer 
használhatja körönként ezt az akciót.

Szabadságjogok

3 ponttal növeli az alkotás értékét
7 művésznél és tudósnál. 

Megjegyzés:
- mindenki csak egyszer használhat-
ja körönként ezt az akciót 
- minden típusú szabadságjogokból 
eggyel kevesebb van, mint ahányan
játszanak.

Bónuszkártya

Megnöveli a mű értékét X ponttal.

A mű elkészültekor a játékos 
kijátszhat annyi bónuszkártyát,
amennyit akar. Majd ezek a kár-
tyák kikerülnek a játékból.
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Személy meghívása az udvarba
Ha a játékos új művészt vagy tudóst szeretne udvarába hívni, akkor fizet 300 
florint és a Személykártyák paklijának tetejéről leemel 5 kártyát (vagy mindet, ha 
már nincs 5 kártya). Ezek közül választ egyet és magához veszi, a többit tetsző-
leges sorrendben visszarakja a pakli aljára. Az új személy ezután készen áll, hogy 
elkészítse alkotását a játékos számára (akár ugyanabban a körben, feltéve, hogy 
van még egy akciója a játékosnak). Ha elfogy a Személykártya, akkor több 
személyt nem lehet ilyen módon az udvarba hívni (Átcsábító kártyával is lehet).

Szabadságjogok bevezetése
A művészek és tudósok olyan környezetben érzik jól magukat és különösen moti-
váltak, ahol bizonyos szabadságjogokat élveznek. Néhányuknak az utazás, 
másoknak a vallás, megint másoknak a véleményalkotás szabadsága különösen 
fontos, ami Személykártyájukon szerepel. 
Ha a játékos szabadságjogot szeretne biztosítani az udvarában dolgozó meste-
reknek, akkor fizet 300 florint a Banknak, elveszi a tetszőleges szabadságjogot 
jelképező lapocskát a készletből és azt saját játéktáblájának megfelelő helyére 
teszi. 
A megfelelő szabadságjog megléte 3 ponttal növeli az adott alkotás értékét. 
Egy játékos egy szabadságjogot csak egyszer vezethet be udvarába. Ha az 
adott szabadságjog lapocskája elfogyott a készletből, akkor azt a szabadságjogot 
többet nem lehet bevezetni. 

Bónuszkártya vásárlása
A játékosok a létrehozott alkotások értékét a Bónuszkártyák segítségével emel-
hetik. Ha a játékos Bónuszkártyát szeretne vásárolni, ugyanúgy kell eljárnia, mint 
a Személykártya megszerzésénél, azaz fizet 300 florint a Banknak, húz 5 kártyát 
a Bónuszkártyák paklijának tetejéről, kiválaszt egyet és a többit (tetszőleges 
sorrendben) a pakli aljára teszi.
Az így szerzett Bónuszkártyák közül később egy alkotás létrehozásánál a játékos 
annyi Bónuszkártyát használ fel a mű értékének növelése céljából, amennyit 
akar. A Bónuszkártyát a játékos felhasználhatja ugyanabban a körben is, amikor 
megszerezte, de meg is őrizheti egy későbbi alkalomra. A Bónuszkártya kijátszá-
sa természetesen nem számít külön akciónak, az az alkotás létrehozásának 
része.

5-ből kell 1-t választani.



 

 

 

 

Megjegyzés:
- A bónuszkártya a mű értékét 
növeli
- A presztízskártya presztízspontot 
hoz 

Legjobb alkotás
Minden körben a legnagyobb 
értékű alkotást létrehozó játékos
kap 3 presztízspontot.
Megjegyzés:
- a jelzőbábu jelőli a mű értékét
- a bábu a presztízspontokat jelöli 

Új kör
A körjelző és a kezdőjátékost 
jelölő bábu mozgatása 

Pénzszerzés

A JÁTÉK VÉGE

A 7. kör után.
Presztízskártyák értékelése
A legtöbb presztízspontot szerző
a győztes 

2 személyes játék:

• Kikiáltási ár „A” fázisban: 300 
Florin
• A három ligettípus egy elem
• 5 szabadságjog a „B fázisban”
(mindegyikből 1, plusz 2 tetsző-
leges)
• 2500 Florin kezdő pénz.

 
 
 

• alkotás létrehozása
• visszalépés a presztízspontsávon
(1 presztízspont = 100 florin)
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A Bónuszkártya értéke a rajta foglalt feltételek teljesítésétől függ. A teljesített 
feltételeknek megfelelő pontszám hozzáadódik a készülő alkotásnak az épület-
ből, ligetből és más elemekből származó pontértékéhez.
Minden Bónuszkártyát egyszer lehet felhasználni, azután ki kell venni a játék-
ból. Ha a Bónuszkártyák elfogynak, többet nem lehet vásárolni.

A LEGJOBB ALKOTÁS
Ha minden játékos befejezte akcióit a B fázisban, a legnagyobb értékű alkotást 
létrehozó játékos további 3 presztízspontot kap. Ha több játékos holtversenyben 
hozta létre a legértékesebb műveket, mindegyikük megkapja a 3 presztízspon-
tot. Ha csak egy játékos készített alkotást, az automatikusan a legértékesebb is. 
Ha egyik játékos sem alkotott művet, akkor a díjat nem osztják ki abban a 
körben. 
Miután a legjobb alkotásért járó jutalmat kiosztották, a játékosok visszaveszik 
jelzőbábujukat (a következő aukcióhoz).

ÚJ KÖR
Ha a B fázis befejeződött, új kör kezdődik. A fekete körjelzőt a következő körre 
helyezik (amely új, magasabb minimumértéket ír elő a körben elkészülő alkotá-
sok számára). Az előző kört kezdő játékos átadja a kezdőjátékost jelölő fekete 
bábut a tőle balra ülő játékosnak, ő lesz az új kezdőjátékos.

PÉNZSZERZÉS
A pénzszerzésnek két útja van:
• Alkotás létrehozása. A mű értékét florinban kapja meg a játékos (a mű értékét 

jelző minden pont után 100 florin).
• Visszalépés presztízspontban. A játékosok a játék folyamán bármikor vissza-

léphetnek a külső presztízspont-számláló körön bábujukkal. 1 Presztízspont 
visszalépésért 100 florint kapnak. (Ezt a lehetőséget akár a licitálás során is 
használhatják, ha nincs elég pénzük ajánlat tételre. Csak a győztes licit esetén 
kell átváltani a Presztízspontból Florinra, ha szükséges.)

A JÁTÉK VÉGE

A játéknak a 7. kör után van vége. Ekkor kell értékelni a játék során megszerzett 
Presztízskártyákat. Minden játékos megkapja a presztízspontokat, ha teljesítet-
te a feltételeket. (Lásd még a Presztízskártyáknál.) 
A győztes az a játékos, aki a legtöbb presztízspontot gyűjtötte a játék során. 
Döntetlen esetén az a játékos végez előrébb, akinek több pénze van.

FIRENZE HERCEGEI KÉT SZEMÉLYRE

Az eredeti szabályok a következők szerint változnak meg:
1. A kikiáltási ár az „A” fázisban 300 florin.
2. Aukciós szabály az „A” fázisban: A három ligettípus egy elemnek számít. 

Aki a ligetekre vonatkozó aukciót megnyeri, választ egyet a három ligettípus 
közül. A másik játékos nem választhat ligetet ebben a körben.

3. Öt szabadságjog vásárolható a „B” fázisban összesen: Minden szabadság-
jogból egy-egy, plusz két véletlenszerűen választott szabadságjog elérhető a 
játékosok számára. Még nagyobb kihívást jelent, ha csak 3+1 szabadságjog-
gal játszanak a játékosok.

4. 2500 florin a kezdő pénz: A játékosok kevesebb kezdőtőkével indulnak.



.

.

Múzsa & hercegnő

Az Aukció A1 és A2 fázisra
lett osztva
Az A1 fázis az eredeti aukció
Az A2 fázis az új

A játékosok az udvarukba teszik
1 körre a megszerzett karakter-
kártyákat.

Múzsa: Megnöveli minden mű
értékét a kör számával.

Bíboros: egy plusz akció a 
B fázisban (de max 1 személy-
kártya, max 1 szabadságjog)

Hercegnő: elkészít egy művet.
A mű értékét ez alapján számoljuk:
• Minden liget :    +3
• Minden épület:   +2
• Minden építőmester:   +2
• Minden személykártya: +1
Bónuszkártyát nem lehet letenni.

Kereskedő:
• A következő aukcióban ingyen 
kap egy elemet
VAGY
• presztízspontot kap, a pontozó-
sávon betöltött helye szerint.
A pontozósávon betöl-
tött pozíció:
Zöldnek van a legtöbb
pontja, 1. hely.
Sárga és kék van a 
2. helyen és piros a 
4. helyen.
Professzor: 
kap (ingyen)
1 presztizskártyát 
vagy
1 bónuszkártyát

Bankár: Pénzt kap a banktól.

A játék végén az a játékos, akinél 
a bankár van átválthatja a pénzét
presztízspontra. 200 Florin = 1 PP.
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KIEGÉSZÍTŐ: MÚZSA ÉS HERCEGNŐ (A2 fázis)
Ez a kiegészítést azoknak a játékosoknak ajánljuk, akik a különösen nagy kihívá-
sokat szeretik a játékban. Az alapjáték szabályai megmaradnak, de az A fázis 
(Aukció) két részre oszlik.
Az A1 fázis megegyezik az alapjáték A fázisával(Aukció).
Az A2 fázis új, és amint az A1 fázisnak vége, akkor kezdődik.

Az  A2 fázisban, minden játékos az udvarába vehet egy bizalmast (Karakterlap) 
egy körre. A karakterek képességei különleges előnyöket és további stratégiai 
előnyöket kínálnak.

A karakterlapok képességei:
• Múzsa – Megnöveli minden ezen kör B fázisában (akció fázis) elkészült mű 

értékét 1-7 ponttal, a körtől függően. 
Példa: Az 5. körben használva a Múzsát, minden elkészült mű értéke 5 ponttal 
nő.

• Bíboros – Ad a játékosnak  egy plusz akció lehetőséget a B fázisban (akció 
fázis). A B fázis feltételei – csak egy szabadságjog  és csak egy személykártya 
– továbbra is érvényben maradnak. Ugyanígy nincs megkötés az alkotások , 
épületek, bónuszkártyák számára.
Példa: A játékos építhet egy épületet, kimondhat egy szabadságjogot és létre-
hozhat egy művet a B fázisban.

• Hercegnő – A B fázisban elkészíthet egy művet személykártya kijátszása 
nélkül. Ennek ára 1 akció. A hercegnővel a mű értéke  minden liget (még a 
duplikátumok) miatt 3-mal, minden építőmester miatt 2-vel, minden épület 2-vel 
és minden személykártya és átcsábító kártya miatt 1-el nő.
Megjegyzés: A hercegnővel együtt nem lehet használni a bónuszkártyákat, és a 
hercegnő nem számít személynek.
Példa: A játékosnak van 2 tava, 1 egyeteme, 1 műterme és 3 személykártyája. 
A mű értéke így 13 pont lesz.

• Kereskedő – A következő kör A1 fázisában (Aukció) a játékos egy elemet anél-
kül megkap, hogy ki kéne fizetnie érte az ajánlatát.

VAGY: 
A játékos annyi presztízspontot kap, ahányadik helyen áll a pontozósávon.

Példa: Piros nyeri az egyik elem árverését 500 Florinos ajánlattal. Piros úgy 
dönt, hogy fizet és presztízspontot kap. Miután ő jelenleg a negyedik helyen áll, 
kap 4 presztízspontot és 4 mezőnyit előre lép.

• Professzor – A játékos kap 1 presztízs- vagy bónuszkártyát ingyen. Ezt azonnal 
is leveheti vagy várhat, de legkésőbb a következő kör A2 fázisa előtt húznia kell. 
A játékos a felső 5 lapot elveszi, választ egyet belőle, a megmaradt 4 lapot pedig 
a pakli aljára teszi.

• Bankár – elintézi, hogy a játékos pénz kapjon a banktól. A játék elején 600 florin 
kell tenni erre a kártyára. A játékos aki megszerzi ezt a kártyát, megkapja a 600 
Florint (mínusz az ajánlata). Ha senki nem választja ezt a kártyát, akkor 100 
Florinnal kell növelni a rajta levő összeget minden ilyen körben. Miután valaki 
választotta, és visszakerült akkor újra 600 Florint kell rátenni. 
Példa: Az 1. és 2. körben senki nem választja a bankárt. 100 Florin kerül a 
kártyára minden körben. A 3. körben egy játékos elviszi a bankárt, és kap 800 
Florint (illetve csökkentve azzal az összeggel, amit fizetett érte). A kártya a 4. 
körben visszakerül és újra 600 florin kerül rá.
Valamint a játék végén az a játékos akié a bankár, a megmaradt pénzét pontra 
válthatja, 1 Presztízspont = 200 florin váltási áron.

A játékosnak a következő kör A1 fázisának végéig kell eldöntenie, hogy melyik 
lehetőség jobb neki. Így a presztízspont opciót választhatja előbb is, például 
mielőtt elkészülne egy alkotás a B fázisban. A kártya tulajdonosa részt vesz az 
árverésen, ugyanúgy, mintha nem lenne kártyája. Amikor megnyeri az árverést, 
akkor el kell döntenie, hogy elveszi az elemet ingyen vagy fizet érte és presztízs-
pontot kap a pontozó sávon betöltött helye szerint.
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A2 FÁZIS– Licitálás a karakterkártyákra
A 6 karakterlapot arccal felfele tegyük a tábla mellé. A játékos akit érdekel valame-
lyik karakter, a lapon található licitmezők valamelyikére teszi a jelzőjét. A licitmező 
száma mutatja, h a játékosnak mennyit kell fizetnie, hogy megkapja a kártyát. A 
legkisebb ajánlat 300 Florin – a Bankár kivételével, ahol a legkisebb ajánlat a 0. A 
legmagasabb ajánlat 1500 Florin – a bankár kivételével, ahol a legmagasabb licit 
lehetőség az 500 Florin. Nem lehet nagyobb ajánlatot tenni, mint a legnagyobb 
ajánlati lehetőség a kártyán.
Megjegyzés: A játékosnak rendelkeznie az ajánlatának megfelelő készpénzzel. 
(Kivéve a bankárnál, ott a bankár fizeti ki a rajta levő összegből.)

A kezdő játékos teheti a jelzőbábuját először le az általa választott karakterkár-
tya valamely licitmezőjére vagy passzolhat. Majd sorban jönnek a többiek az 
órajárásának megfelelően. Általában több körös a licit.

Egy karakterlapon csak egy jelzőbábu lehet egyszerre. Ha egy másik játékos is 
arra a lapra tenné a jelzőjét, akkor azt csak magasabb értékű licit mezőre teheti 
le. Az alacsonyabb mezőn található jelölőt le kell venni a kártyáról és visszakerül 
a játékosához.

A játékos a körében a következő két szabály valamelyikét kell használja:
• Ha még nincs egy karakterlapon sem jelzőbábuja, akkor ezeket teheti:

>Passzol; vagy
>Olyan karakterlapra teszi a jelzőjét, amin még nincs senkinek jelzője; vagy
>Olyan karakterlapra teszi a jelzőjét amin már másik játékosnak van jelzőbábuja 
– magasabb mezőre kell tennie és a másik játékosnak visszakerül a jelzője 

• Ha már van egy karakterkártyán jelzője (egyedüli elemként), akkor befizeti az 
ajánlatát a banknak, megkapja a lapot, és visszaveszi maga elé a jelzőbábuját.

A2 fázis véget ér, ha játékosok mindegyike vagy passzolt vagy szerzett egy 
karakterkártyát.

A karakterkártya használata
Amíg a kártya használatban van, addig a lap arccal felfele a játékos előtt van. 
Néhány kártya hatása azonnali (Bankár); másokat a következő A2 fázisig bármi-
kor fel lehet használni (Kereskedő, Professzor), és van amit csak a B (Akció) fázis-
ban lehet. (Múzsa, Bíboros, Hercegnő). Amint a lapot felhasználták visszakerül a 
játéktábla mellé, a karakterlapok területére.
Ha a játékosa nem használta fel a kártyáját, az akkor is vissza kell tenni a karak-
terkártya területre a következő A2 fázis kezdete előtt. 
Ha egy lapot még az A2 fázis alatt kihasználnak, akkor arccal lefele kerül vissza a 
karakter területre, hoyg ne lehessen újra licitálni rá. 

Példa A2 fázisra 4 játékossal (A, B, C and D):
A leteszi a jelzőbábuját a Bíboros 300-ra
B leteszi a jelzőjét a Kereskedőt 400-ra
C leteszi a jelzőbábuját a Bíboros 500-ra és visszaadja A jelzőbábuját
D leteszi a jelzőbábuját a Hercegnő 300-ra
A leteszi a jelzőbábuját a Bankár 0-ra
B megkapja a Kereskedőt és 400 florint fizet a banknak
C megkapja a Bíborost és 500 florint fizet a banknak
D megkapja a Hercegnőt és 300 florint fizet a banknak
A megkapja a Bankárt, nem fizet semmit és 600 florint kap a banktól. A Bankár 
visszakerül, arccal lefele a karakter lapk területére, a tábla mellé.

Extra nehézség – a pontozósávon nem lehet hátrafelé menni

Ha a Múzsa és Hercegnő kiegészítővel játszanak a játékosok, akkor nem mehet-
nek visszagfelé a pontozósávon, azért hogy pénzt kapjanak! A pénzszerzésre a 
lehetőség csak egy mű elkészítésével nyílik, vagy a Bankár megszerzésével az 
A2 fázisban. 

Az A2 fázis
Jezőbábu karakterlapra tétele.

Általában több körös a licit.

Csak a nagyobb értékű licitmező-
re lehet tenni a jelzőbábut. Csak
egy jelzőbábu lehet egy lapon.

Példa:

Ez a piros köre. A jelzőbábuja a
Múzsán. Piros fizet 800 florint és
megkapja a lapot.

A karakterkártyákat vissza kell
tenni a következő A2 fázis előtt.
Amint kijátszották a lapot vissza-
kerül.

Példa:

A játékos (kék) a bankárra licitált.
Nem fizet semmit és megkapja a 
kártyán található pénzt.

A játékosok NEM mehetnek vissza-
fele a pontozósávon.



2 játékos 3 játékos 4 játékos 5 játékos

Közös épület

Játszható karakterkártyával
és nélküle is.

Közös játáktábal létrehozása a
saját táblákból.

A pénz, a játék elemei, a felépítése 
megegyezik az alapjátékkal.

Az A fázisban nincs változás.

A B fázisban két szomszédos 
játékos építhet egy épületet úgy,
hogy az a két udvar határán 
átmegy.

Az aktív játékos eldöntheti, hogy
egyedül épít vagy közösen. 
A közös építés csak kettő játékos
közt lehetséges.

Megegyeznek az árban és az 
épület helyében.

A 2 udvar határán át kell érnie 
az épületnek.

Az épület árát az aktív játékos 
építőmesterei határozzák meg.
Nincs hatással az összegre, hogy 
mennyit fizet a másik játékos.
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KÖZÖS ÉPÜLET KIEGÉSZÍTŐ
Ez a kiegészítő olyan játékosoknak szól, akik megbecsülik a másik játékossal való 
együtt működést, és érdekli, hogy kölcsönös haszonért cserébe együtt működjön 
a többi játékossal. Ebben a kiegészítőben a játékosok olyan épületeket emelnek, 
amiket aztán közöse használnak.

Az alapjáték szabályai az alábiakkal bővülnek:

Ez a kiegészítő játszható a karakter kártyákkal és nélkülük is.

A megosztott játéktábla:

A játékosok a játéktábláikat a képen látható módon forgatják és teszik egymás 
mellé. Ez a határos udvarokkal hoz létre egy közös játéktáblát.

A játék előkészületei – pénz, elemek stb megegyeznek az alapjátékéval.

A játék felépítése (A fázis – Aukció, B fázis – Akció) is ugyanolyan, mint az 
alapjátékban. Amennyiben a Múzsa és Hercegnő kiegészítőt is használják a 
játékhoz, akkor ugyanúgy van A2 fázis is.

Az A fázisban semmi változtatás nincs az alapjátékhoz képest.             

A B fázisban viszont jelentős különbség van az alapjátékhoz képest:
A játékos választhatja azt a lehetőséget, hogy közösen épít egy másik játékos-
sal épületet. (közös építés). Ebben az esetben az épületeket úgy teszik le, hogy 
átíveljen a két udvar közös határa fölött. A két játékos megosztja az építési 
költséget, és mindkét játékos használhatja majd.

Az “Épületek emelése” akció

A B fázisban, az a játékos, akinek a köre van (az “Aktív játékos”) építhet egy 
épületet egyedül vagy egy szomszédos játékos segítségével is. A 2 játékos 
verzió kivételével, minden játékosnak két szomszédja van, aki potenciális építé-
se partner lehet. Ha egy játékos a közös épületet szeretne építeni, akkor meg 
kell mondania, hogy melyik épületet szeretné és megmutatja, hogy hova szeret-
né és hogy szeretné megosztani az építési költséget. A közös épületet csak a 
két udvar határán keresztül lehet megépíteni.

Ha az egyik szomszédot érdekli a dolog, akkor megtárgyalják a fizetendő össze-
get és az épület pontos helyét.

A közös épület részletes szabályai

Nincsenek megszorítások az épület végleges helyével kapcsolatban, amíg az 
keresztezi a két udvar határát.  A közös épület úgyis letehető, hogy az egyik 
játékos udvarában csak egy „rácsmezőt” foglal el.

Az épület árát az aktív játékosnak kell kifizetnie és csak az aktív játékos 
építőmesterei határozzák meg az árát. (Nincs építőmester: 700 Florin; 1 vagy 
2 építőmester: 300 Florin; 3 vagy több építőmester: 0 Florin). A másik játékos-
sal megfizettet összeg lehet kevesebb mint 0 Florin, de lehet több is mint az 
épület ára.



A közös épület használata:
• minden játékos kap 3 presztízs-
pontot
• a társak mindegyike felhasznál-
hatja az épületet egy alkotásnál, 
bónusz- és presztízskártyánál.

A játékos csak akkor építheti 
szomszédosan egy már lent levő
épület mellé, ha van legalább 2
építőmestere.

Határra építéshez 1 építőmesterre 
van szükség, ha a másik oldal üres.
Ha a másik oldal foglalt, akkor
2 építőmester szükséges hozzá.

Alternatív szabályok a játékhoz

1. Liget: 4 pont

2. Ha egy liget típusból több, akkor
3 pont / db.

3. Személy- és átcsábító kártyák 
nem emelik a mű értékét.
A mű minimum korlátja 3-mal 
kisebb minden körben.
4. Bónuszkártya: minden épp 
elkészülő műre vonatkozik.

5. Mutatványosból: Inas = épületre
kell tenni.
Mű értéke: az épületben dolgozó
minden inas után 4 pont.

6. Egy épület típusból többet is
építhet a játékos. Darabja 4 pont-
tal nőveli a mű értékét.
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Példa: Ez a piros köre, és neki egy építőmestere van. Piros a szürkével (akinek 3 
építőmestere van) közösen épít egy műhelyt. Megegyeztek, hogy a szürke 500 
Florint fog fizetni a pirosnak. Piros befizet a banknak 300 Florint az épületért, így 
az ő haszna 200 Florin lesz.

Minden játékos megkapja az összes előnyét a közös épületnek. Minden játékos 
kap rögtön 3 presztízspontot a megépített épületért. Valamint a közös épület 
mindkét játékosnál számít, amikor elkészítenek egy művet és amikor bónusz 
vagy presztízskártyát használnak. 
Fontos: A közös épület építése nem számít egy akciónak az aktív játékos társá-
nak.

Ha a játékosok nem tudnak megegyezni a közös építésben, akkor az aktív 
játékos megépítheti egyedül is vagy akár azt is választhatja, hogy nem építi meg 
az épületet.

A közös építésnél az építőmesterek hatása az épület lerakására a minden 
játékos udvarában egymástól függetlenül történik. A közös épület elhelyezésére 
is az alapjáték szabályai az érvényesek más az udvarban levő épülettel kapcso-
latban – azaz csak akkor építhető egy másik az udvarban található épület mellé, 
ha a játékosnak legalább két építőmestere van. 

Példa: Piros játékosnak (aktív játékos) van 1 
építőmestere, a szürkének pedig 3. A műhelyet 
közösen építik. A piros nem építheti egy már lent 
levő épülete mellé, a szürke viszont igen.

Plusz szabályok az egyedül építkezéshez

Ebben a kiegészítőben a játékosok egyedül is felhúzhatnak egy épületet, de azt 
csak a saját udvarokban tehetik. Ha a játékos egyedül építkezik, akkor csak úgy 
építhet a másik udvar határára, ha van egy vagy több építőmestere és a határ 
másik oldala szabad. Ha az már foglalt, akkor a játékosnak legalább két építő-
mesterének kell lennie, hogy megépíthesse ezzel az épülettel szomszédosan a 
sajátját.

ALTERNATÍV SZABÁLYOK A FIRENZE HERCEGEIHEZ

1. Ligetek: A ligetek 3 helyett 4 ponttal emelik a művek értékét.
2. Ligetek: Ha játékosnak több liget van a birtokán egy típusból, akkor ligeten-
ként külön-külön 3 ponttal emelkedik a megfelelő alkotás értéke. 
Ha például valakinek 3 erdője vanes az alkotó erdőt igényel, akkor 3 helyett 9 
ponttal emelik az erdők a mű értékét.
3. Személy- és Átcsábító kártyák: A Személykártyák és az Átcsábító kártyák 
nem emelik a művek értékét. A művek értékének minimumkorlátja minden 
körben 3-mal alacsonyabb.
4. Bónuszkártyák: A kijátszott Bónuszkártya minden játékos minden elkészülő 
művére vonatkozik. Addig marad érvényben, amíg egy új Bónuszkártya kijátszá-
sával valaki le nem cseréli azt.
5. Mutatványos: A mutatványost fel lehet használni inasként is. Ha a játékos a 
mutatványost inasként akarja használni, akkor a Palota helyett egy másik épüle-
tére helyezi. Az inas ott marad a játék végéig. Ettől kezdve, ha egy alkotást 
ebben az épületben készítenek el, a mű értéke 4 ponttal nő a benne dolgozó 
inasok után. 
Példa: A játékos mutatványosát az egyetemen helyezi el inasként, majd a követ-
kező körben újabb inast rak az egyetemre. Később a játékos két olyan alkotást 
hoz létre, amelyhez egyetemet használ. Mindkét alkotás értéke 8-8 ponttal emel-
kedik csak az egyetemen dolgozó két inasnak köszönhetően (kétszer négy pont).
6. Épületek: A játékosok több épületet emelhetnek ugyanabból a típusból, 
melyek külön-külön 4 ponttal emelik a megfelelő alkotás értékét. 
Példa: A játékos két egyetemet húz fel birtokán. A következő körökben három 
olyan alkotást is létrehoz, amihez a tudósnak egyetemre van szüksége. Ekkor 
mindhárom mű értékéhez 8-8 pontot ad a két egyetem (kétszer négy pont).



A 20 bónuszkártya
Minden bónuszkártyához adunk egy példa értéket is, amihez azt feltételezzük, hogy a kártyát kijátszó játékosnál vannak
a következő elemek:

2 erdő• 0 mutatványos• 3 személykártya (az asztalon)•
1 tó• 2 építőmester• 1 személy- és 1 átcsábító kártya (kézben)•
0 park• 1 presztízskártya• Egyetem, Műhely, Opera, Torony és Kápolna•

2 szabadságjog• Megjegyzés: a Palota nem számít épületnek!

Minden a birtokodon talál-
ható épület (Gebaude) után
1 ponttal nő a mű értéke.

(+5 pont: a játékosnak 5 db
épülete van a birtokán.)

Minden a birtokodon talál-
ható nagy épület (große
Gebaude) után 2 ponttal 
nő a mű értéke.

 

(A játékosnak van egy
egyeteme és egy műhelye
ez 2 nagy épület: +4 pont)

Minden a birtokodon talál-
ható közepes épület és erdő
(mittlere Gebaude, Wald) után
1 ponttal nő a mű értéke

 

. 
(játékosnak 1 közepes épülete
(Opera) és 2 erdője van, így a 
mű értéke 3 ponttal nő)

Minden a birtokodon talál-
ható kis épület (kleine 
Gebaude) és liget (erdő, tó
park) (Landschaft) után
1 ponttal nő a mű értéke.

 

(+5 pont: a játékosnak 2
kis épülete (torony,Kápolna)
van és 3 ligete (2erdő, 1 tó))

 

.

Minden a birtokodon talál-
ható liget (erdő, tó park) 
(Landschaft) után 1 ponttal
 nő a mű értéke.
(+3 pont: a játékosnak van
2 erdője és 1 tava)

Minden a birtokodon talál-
ható erdő (Wald) után 2 
ponttal  nő a mű értéke.

(A játékosnak 2 erdője van
+4 pont jár érte)

Minden a birtokodon talál-
ható tó (See) után 2 ponttal 
nő a mű értéke.

(A játékosnak egy tava van
+2 pont jár érte)

Minden a birtokodon talál-
ható park (Park) után 2 ponttal 
nő a mű értéke.

(Nincs parkja: +0 pont)

Minden az udvarodban be-
vezett szabadságjog 
(Freiheit) után 2 ponttal nő 
a mű értéke.

(A játékosnak 2 szabad-
ságjoga van, ez: +4 pont.)

Minden az udvarodban szol-
gáló mutatványos (Gaukler)
után 2 ponttal nő a mű értéke. 

(A játékosnak 2 szabadságjoga
van és nincs mutatványosa: +2
 pont)

Minden az udvarodban szol-
gáló mutatványos (Gaukler)
és bevezetett szabadságjog
(Freiheit) után 1 ponttal nő a 
mű értéke.

Minden az udvarodban 
szolgáló építőmester 
(Baumeister) után 2 ponttal
nő a mű értéke. 
(A játékosnak 2 építő-
mestere van, ez: +4 pont.)

Minden az udvarodban 
szolgáló építőmester 
(Baumeister) és a birtokodon
levő tó (See) után 1 ponttal
nő a mű értéke. 
(A játékosnak 2 építőmestere
és 1 tava van, ez: +4 pont.)

Minden nálad levő presztízs-
kártya 2 ponttal növeli a mű
értékét.

(A játékosnak 1 presztízskár-
tyája van, így ez a bónuszkár-
tya 2 pontot ad a mű értékéhez)

Minden nálad levő presz-
tízskártya és az udvarodban 
bevezett szabadságjog 
után 1 ponttal nő a mű 
értéke.

 

(+3 pont: a játékosnak 1 
presztízskártyája és 2 sza-
badságjoga van.)

Birtokodon található liget-
típusonként (erdő, tó, park)
(Landschaftart-Wald,See,Park)
2 ponttal nő a mű értéke.

 

 (+4 pont:2 ligettípusa van /Tó,
Erdő/) Megjegyzés: minden 
ligettípus csak 1x számolható,
függetlenül attól, hogy mennyi 
van belőle a játékosnak.

Az erdő, tó, park, mutatványos,
építőmester, presztízskártya,
szabadságjog kategóriák min-
degyike után 1 pont jár. 

 

 (+5 pont: a játékosnak az erdő,
tó, park,építőmester,presztízs-
kártya és szabadságjog van meg.)
Megjegyzés: minden kategória csak 
1x számolható, függetlenül attól, hogy 
mennyi van belőle a játékosnak.

 

(+3 pont: a játékosnak 3 
személykártyája van az 
asztalon. )

Minden előtted fekvő sze-
mélykártya (Personenkarte 
dem Tisch) után (a most 
kijátszottal együtt) 1 pont-
tal nő a mű értéke.

(+2 pont: a játékosnak egy 
személykártya és egy átcsábító 
kártya van a kezében)
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(Nincs mutatványosa: +0 pont)

A birtokodon megtalálható
minden különböző épület-
méret (Gebaudegröße) (kis,
közepes,nagy) után 2 pont-
tal nő a mű értéke.
(Van neki nagy -pl Műhely-,
közepes -pl. Opera, kis -pl.
torony +6 pont)

Minden a kezdben levő sze-
mélykártya (Personenkarte 
auf der hand) után (a most 
kijátszott nélkül) 1 pont-
tal nő a mű értéke.



A 14 presztízskártya
Minden kártya mellé adunk egy példa értéket is, aminél azt feltételezzük, hogy az alábbi elemek vannak a játékosnál:

2 erdő• 0 mutatványos• 4 személykártya és 1 átcsábító kártya (az asztalon)•
1 tó• 2 építőmester• 1 személykártya (kézben)•
0 park• 1 presztízskártya• Egyetem, Műhely, Opera, Torony és Kápolna•

2 szabadságjog• Megjegyzés: a Palota nem számít épületnek!

Ha neked van a legtöbb
épületed (die meisten 
Gebaude) a játék végén, 
akkor 6 (3) PP jár érte.
(megjegyzés: még 1 játékos-
nak van 5 épülete, így holtver-
seny alakul ki, így a játékos
csak 3 PP-t kap.)

Ha legalább két nagy 
épületed (zwei große 
Gebaude) van a játék végén,
akkor 5 PP jár érte.
(megjegyzés:A játékos 5 PP-t
kap, hisz az övé az Egyetem
és a Műhely. Nem befolyásolja
a pontot, hogy másnak esetleg
több nagy épülete van.)

Ha a Te birtokodon van a
legkevesebb beépítetlen
terület (die wenigsten leeren 
Felder) a játék végén, akkor
8 (4) PP jár érte.
(megjegyzés: egy másik játékos-
nak kevesebb beépítetlen terü-
lete van, a játékos 0 PP-t kap.)

Ha három féle ligeted 
(alle drei landschaften) a 
játék végén, akkor 7 (4)
PP jár érte. 
(megjegyzés: a játékosnak
nincs parkja, így 0 PP-t kap.)

Ha neked van a legtöbb
ligeted (die meisten land-
schaften) a játék végén, 
akkor 7 (4) PP jár érte. 
(megjegyzés: még 1 játékos-
nak van 3 ligete, így holtver-
seny alakul ki, így a játékos
csak 4 PP-t kap.)

Ha neked van a legtöbb
erdőd (die meisten Walder) 
a játék végén akkor, 7 (4) PP
jár érte.
(megjegyzés: a játékosnak
egyedül van a legtöbb erdője,
így 7 PP-t kap.)

Ha neked van a legtöbb
tavad (die meisten Seen) 
a játék végén, akkor 
6 (3) PP jár érte.
(megjegyzés: 2 játékosnak
is 1 tava van, így holtver-
seny alakul ki, így a játékos
csak 3 PP-t kap.)

Ha mind a három szabad-
ságjogot bevezetted a 
játék végéig, akkor 8 PP
jár érte.
(megjegyzés: a játékos 0 PP-t
kap, hisz csak 2 szabadság-
joga van.)

Ha legalább 4 épületed, 2
szabadságjogod és 4 alkotá-
sod (mindestens 4 Gebaude+
2 Freiheiten+4 Werke) van a
játék végén, akkor 6 PP jár 
érte.
(megjegyzés: a játékos teljesíti
ezen feltételeket, 6 PP-t kap.)

Ha neked van a legtöbb
mutatványosod (die 
meisten Gaukler) a játék
végén: 6 (3) PP jár érte.
(A játékos 0 PP-t kap, hisz
nincs mutatványosa. Ez ak-
kor is így van, ha a többi já-
tékosnak sincs, 0 PP jár.)

 

Ha neked van a legtöbb
építőmestered (die meisten
Baumeister) a játék végén, 
akkor 6 (3) PP jár érte.
(megjegyzés: még egy játé-
kosnak van 2 építőmestere.
Így 3 PP-t kap a játékos.)

Ha neked van a legtöbb
parkod (die meisten Parks) 
a játék végén, akkor 
5 (3) PP jár érte.
(megjegyzés: ha az összes
többi játékosnak sincs, akkor is 
0 PP jár érte. A játékosok nem 
kapnak pontot a legtöbb semmiért.
Így a 0 db parkkal nem alakul ki 
döntetlen sem, és nem jár a 3 PP.)Ha legalább 1 építőmes-

tered, 1 mutaványosod,
és 2 ligeted (mindestens
1 Baumeister+1 Gaukler+
2 Landschaften) van a
játék végén, akkor 7 PP
jár érte.
(megjegyzés: a játékos 0 PP-t
kap, hisz nincs mutatványosa.)

 

Ha neked van a legtöbb
alkotásod (die meisten
Werke) (= a személy- és 
átcsábító kártyák az asztalon) 
a játék végén: 7 (4) PP jár érte.
(megjegyzés: még 1 játékosnak
van 5 alkotása, így holtverseny
alakul ki, így a játékos csak 4 PP-t
kap.)
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