
Firenze Hercegei
Wolfgang Kramer és Richard Ulrich játéka

A JÁTÉK CÉLJA

3-5 játékos hét körön keresztül épületeket emel saját birtokán, ligeteket alakít ki, művészeket és 
tudósokat  hozat  udvarába  és  megpróbál  olyan  környezetet  teremteni  számukra,  mely  arra 
inspirálja őket, hogy létrehozzák nagy művüket.  Mindezek presztízspontokat eredményeznek a 
játékosoknak.
Minél nagyobb jelentőségű egy alkotás, azaz minél nagyobb az elkészült „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.  
  

TARTOZÉKOK

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)
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ELŐKÉSZÜLETEK

A főtáblát az asztal közepére helyezzük. A játékosoknak szétosztjuk a következőket:
• Egy játékostábla. A játékosok maguk elé helyezik.
• A  megfelelő  színű  bábuk.  A  játékosok  a  műértékelő  bábukat  maguk  elé,  a 

presztízspontokat jelző bábukat pedig a főtábla kezdő mezőjére helyezik.
• Három Személykártya. Minden játékos a megkevert pakliból négy Személykártyát kap, 

melyek közül hármat megtart, egyet pedig visszarak a pakliba.
• 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.  Fontos,  hogy  a 
szabadságjogokból a játékosok számánál egyel 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).

A JÁTÉK MENETE

A játék 7 körből áll. A kezdőjátékos körről körre változik az óramutató járásának 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 fázis

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 biztosít 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 
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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 (1) az adott játékos már nem vehet 
részt a további licitben és hogy (2) az adott elemre már nem lehet licitálni ebben a fázisban.
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  megejöl  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  fennmaradó  elemek  közül  és  kifizeti  érte  a 
Banknak a 200 florinos alapárat.
Az A fázis végén minden játékos visszaveszi saját jelzőbábuját.

Az aukción megszerezhető elemek jelentősége  

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 presztízspontot. Minden 
további erdő újabb három presztízspontot ér. Az újabb erdők elhelyezésénél ügyelni kell 
arra, hogy az erdők nem lehetnek egymással határosak)

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.

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).
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Építőmester
Az építőmester az épületek emelésében segít:

• Ha egy játékos megszerez egy építőmestert, azt az első építőmesternek 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  építőmesternek 
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  építőmesternek 
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 Presztízskártyák 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  tulajdonosának 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.  (Például  a  „Ha  a  legtöbb  épületet  Te  építetted,  6  (3) 
presztízspontot kapsz”.) Ha az ilyen feltételt az adott játékossal együtt több játékos is teljesítette 
(holtverseny alakult ki), akkor a kártya birtokosa csak a kisebb, zárójelben lévő pontszámot kapja 
meg. Ha a feltételt a játékos nem teljesítette, akkor pontot sem kap.

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 ellenfele  által  már 
kijátszott Személykártyára. Ezt megteheti 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 Átcsábító kártyát a helyére teszi. Ha a játékos 
nem kívánja a cserét azonnal végrehajtani, akkor az Átcsábító kártyát a kezében tartja a többi 
Személykártyával együtt. Később bármikor kijátszhatja, ha a B fázisban rá kerül a sor. A cserével 
megszerzett 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 értékelésénél, illetve a 
Bónuszkártyák és a Presztízskártyák feltételeinek teljesítésénél.
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B fázis

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 (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 Kártyánál 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)  Személykártya  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 foglaltaknak megfelelően. 
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Ezen pontok összege adja ki a mű értékét, melyet a főtábla kiértékelő részén a játékos 
saját jelzőbábujával jelöl.  A mű értéke nem lehet kisebb,  mint  az adott  körhöz (a kör 
sorszámához) 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.

3. A játékos a mű értékének megfelelő mennyiségű pénzt kap a banktól:  pontonként 100 
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 presztízspontokat.

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  –  természetesen  mindkét  alkotás  után  külön-
külön megkapja a játékos.)

Épületek emelése

A játékosok épületeket emelnek birtokukon presztízsük növelése céljából illetve, hogy kedvező 
körülményeket biztosítsanak udvari művészeik és tudósaik számára. Az épületek között van:

• 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

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:

• Az épületnek (csak úgy mint  a tájelemeknek)  szigorúan a birtokon belül  kell  lenniük. 
Ugyanakkor azok bárhogy forgathatók.

• Az új épület (vagy liget) nem lehet átfedésben egy már megépült épülettel vagy ligettel.
• 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.
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• Az épületeket lehet közvetlenül liget mellé építeni (és viszont).
• Egy fajta épület csak egyszer emelhető a birtokon.
• Egy már megépített épületet a játék végéig nem lehet áthelyezni vagy lebontani.

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 tetszőleges 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 motiváltak,  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 mestereknek, akkor fizet 300 
florint a Banknak, elveszi a tetszőleges szabadságjogot jelképező lapocskát a készletből és azt 
saját  játéktáblájának  megfelelő  helyére  teszi.  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. A megfelelő szabadságjog megléte 3 ponttal növeli az 
adott alkotás értékét.

Bónuszkártya vásárlása
A játékosok a létrehozott alkotások értékét a Bónuszkártyák segítségével emelhetik. 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 kijátszása természetesen nem számít külön akciónak, az az 
alkotás létrehozásának része.
A  Bónuszkártya  értéke  a  rajta  foglalt  feltételek  teljesítésétől  függ.  A  teljesített  feltételeknek 
megfelelő pontszám hozzáadódik a készülő alkotásnak az épületből, ligetből és más elemekből 
származó pontértékéhez.
Minden  Bónuszkártyát  egyszer  lehet  felhasználni,  azután  ki  kell  venni  a  játékból.  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 presztízspontot. Ha csak egy játékos készített alkotást, az 
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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 alkotások 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 visszaléphetnek a 

külső presztízspont-számláló körön bábujukkal. 1 Presztízspont visszalépésért 100 florint 
kapnak.

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 teljesítette 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 szabadságjogból egy-egy 
plusz  két  véletlenszerűen  választott  szabadságjog  elérhető  a  játékosok  számára.  Még 
nagyobb kihívást jelent, ha csak 3+1 szabadságjoggal játszanak a játékosok.

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

8



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 ligetenként 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 kijátszásával 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 épületére 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 következő körben újabb inast rak az egyetemre. A két 
inas csak az egyetemnek dolgozik a játék végéig. Később a játékos két olyan alkotást hoz 
létre,  amelyhez  egyetemet  használ.  Mindkét  alkotás  értéke 8-8 ponttal  emelkedik  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 fordítás Sz. Ádám munkája
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