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     BEVEZETŐ
A 17. századi Hamburg! Erős falak védik a harmincéves háború pusztításától. A pro-
testáns menekülteknek köszönhetően Németföld legnagyobb, leggazdagabb városa; a 
templomtornyok és hajóárbocok sokasága már messziről hirdeti ezt.

A játékosok gazdag hamburgi kereskedőcsaládokat irányítanak. Üzemeikben sört, 
cukrot, posztót állítanak elő, majd hajóikkal külhoni piacokra viszik ezeket. Egyaránt 
küzdenek a legjobb házhelyek és a legjobb horgonyzóhelyek megszerzéséért; ám legfő-
képpen a templomoknak nyújtott adományok terén vetélkednek, mert nem a pénz, 
nem az áru az, ami igazán számít, hanem a hírnév.

A Hamburgum 2-5 játékos számára készült stratégiai játék, amelyben nincs a 
szerencsének semmi szerepe: nincsenek se kockák, se kártyák. A játékosok akcióikat a 
rota segítségével választják ki. A játéktábla másik oldalán Londonium (London) 
városa található - a két városban eltérő stratégiákra nyílik lehetőség.

Az alábbiakban először egy rövid bemutató olvasható, hogy példák segítségével 
mutathassuk be a játékot. 

 - Aki ismerkedik a játékkal, az először kap egy összefoglalót a nagy egészről.

 - Aki más ismeri a játékot, az ennek alapján felfrissítheti tudását.
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A JÁTÉKTÁBLA
Lerakat
A megvásárlandó építőanyagok 
árai.

Házhely
Ezen az adott házhelyen
takácsműhely épülhet.

Házak
Itt vannak a megé-
píthető házak.

Templomtáblázat
Itt van az összes templom. Aki
befejez egy templomot, megkap-
ja a feltüntetett bónuszpontokat.

Rota
Az akciók kiválasztására.

Ártáblázat
Innét olvasható le
az áruk áktuális ára.

Adományok
Ezen a mezőn a Szt. Katalin-temp-
lom adománylapkái vannak.

Adománytáblázat
Innét olvasható le az
adományok költsége.

Templomhely
Itt épülhet fel a Szt. Katalin-templom;
a plébániát sárga határ övezi.

Pontsáv
A hírnévpontok számon-
tartására.

Kikötő
Az 1-es, a 2-es és a 3-as hor-
gonyzóhellyel.
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Mindenki választ magának egy színt, és elveszi az
ahhoz tartozó polgárokat, hajókat és jelzőket (koron-
gokat, hengert és hasábot). Emellett mindenki kap:
• 3 árut:
    1 sört
    1 cukrot
    1 posztót
• 2 építőanyagot:
    1 fát
    1 téglát
 
 

Mindenki lerakja a 3-as horgonyzóhelyre egy hajóját,
hasábját pedig a rota
középső mezőjére. 

A templomtáblázat minden mezőjére rakni
kell egy templomot. Az ártáblázat első
oszlopába le kell rakni 1-1 sört, cukrot és
posztót, így minden áru ára jelenleg 100
tallér lesz.

Minden templomhoz tartozok 5 adománylapka, eze-
ket a megfelelő adománymezőkre kell tenni. Mindig
alulra kerül a polgáros, a házas, a hajós és az adomá-
nyos lapka. a tetejükre pedig az 5 hírnévpontos lap-
ka. A lapkákat képpel felfelé kell lerakni, vagyis úgy, 
hogy templomos oldaluk nézzen lefelé. Alant a 
képen a Szt. Katalin-teplom adománymezője lát-
ható.

        ELŐKÉSZÜLETEK

    TARTOZÉKOK
A bankban:
• 45 árukocka: 15 sör (sárga), 15 cukor (fehér), 

15 posztó (zöld)
• 49 építőanyag: 24 fa (barna), 20 tégla (narancs-

szín), 5 harang
• 30 adománylapka, minden templomhoz 5
• 35 ház (ebből 7 hivatal)
• pénz:      32 rézszín tíztalléros

 15 ezüstszín ötventalléros
 19 aranyszín száztalléros

• 6 templom
• 3 narancsszín hajó (repülő hollandi)

A játékosoknál:
(5 színben: vörös, kék, zöld, sárga, szürke)
• 90 kétoldalas (fér�/nő) polgárlapka, minden színben 18
• 75 lapos korong, minden színben 15
• 25 hajó, minden színben 5
• 5 henger, minden színben 1
• 5 nyolcoldalú hasáb, minden színben 1
Egyéb:
• szabályfüzet
• 5 összefoglalólap
• történeti adatok füzete



6

A hét számozatlan kék házat 
(az ún. “kék hivatalokat”) félre 
kell tenni, ezekre csak a haladó 
játékban van szükség. A többit 
a játéktábla megfelelő részére 
kell tenni. A hivatalok oszlopá-
ban az épületek az alábbi sor-

rendben legyenek: legalul az 1. (polgármes-
ter), azután a 2-4. (vikárius), legfelül az 5-
7. (tanácsos). 

A többi árut, építőanyagot és a pénzt a já-
téktábla mellé kell készíteni. 

Aki legutoljára járt templomban, az kezdi 
a játékot. Ő kap 1 hírnévpontot, ezt hen-
gerével jelzi a pontsávon, valamint kap a 
bankból 10 tallért. Sorban, az óramutató 
járása szerint a többiek is hírnévpontot és 
pénzt kapnak, mindig 1 ponttal és 10 tal-
lérral többet, mint a jobb oldali szomszéd-
juk: a második játékos 2 hírnévpontot és 

ELŐKÉSZÜLETEK
20 tallért kap, a harmadik 3 hírnévpontot 
és 30 tallért, és így tovább. 

Példa: A zöld játékos a kezdő-
játékos, a balján a kék játékos 
ül, annak balján a vörös. A 
zöld játékos 10, a kék 20, a 
vörös 30 tallért kap.

Fontos, hogy a játék során a 
játékosok végig úgy tartják 
áruikat, építőanyagaikat és 
pénzüket, hogy azt a többiek 
mindig jól láthassák. A játé-
kosok nem kereskedhetnek 
egymással, ahogy kölcsönt 
sem nyújthatnak egymásnak. 

A JÁTÉK CÉLJA ÉS A JÁTÉK VÉGE
A játék célja
Minden játékos arra törekszik, hogy adományok ré-
vén a lehető legtöbb hírnévpontot gyűjtse össze.

A játékosok építőanyag (tégla, fa, harang) és pénz 
adományozásával segítik a hat templom megépítését, 
cserébe adománylapkákat kapnak. Hogy pénzhez jus-
sanak, a játékosok árukat termelnek és azokat eladják 
a banknak. Ebből a pénzből vásárolnak építőanyagot, 
amely egy részét eladományozzák, más részéből pedig 
házakat és hajókat építtetnek.

Egyes épületek a termelés volumenét növelik, mások 
másféle előnyöket biztosítanak. A hajók a külhoni 
piacokon történő eladást teszik lehetővé, márpedig 
az ottani árak jóval magasabbak a bank árainál.

Aki elsőként segíti adománnyal egy templom építését, 
mindig 5 hírnévpontot kap. A későbbi adományozok 
választhatnak a templom másik négy adománylapkája 
közül, és változó, hogy ezek hány hírnévpontot érnek: 
befolyásolják a hajók, a házak, az adományok száma. 
Minden templom az ötödik adomány után épül fel, 
és a templom befejezője bónuszpontokat kap.

A játék vége
A játék azonnal véget ér, amint felépül a hatodik 
templom. Ekkor a még nem kiértékelt adománylap-
kákat ki kell értékelni; továbbá minden árut és építő-
anyagot el kell adni a banknak, darabját 50 tallérért. 
Ezután mindenki hírnévpontokat vásárolhat, 100 
tallért �zetve minden pontért. Az a játékos győz, 
akinek a legtöbb pontja van; egyenlőség esetén az 
érintettek közül az győz, akinek több pénze maradt. 
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   A JÁTÉK MENETE
A játékot a kezdőjátékos kezdi, a játékosok az óramu-
tató járása szerinti sorrendben követik egymást. A 
soron lévő játékos eldönti, hogy milyen akciót hajt 
végre, és hasábjával ennek az akciónak a mezőjére lép 
a rotán. 

Amikor valakire először kerül a sor, szabadon eldöntheti, 
hogy a rota melyik mezőjére rakja jelzőjét. Később azon-
ban legfeljebb 3 mezőt léphet jelzőjével, valamint még 
annyit, amennyi hírnévpontot �zet. Ha a játékos hírnév-
ponttal �zet, jelzőjét ennyi mezővel mozgatja visszafelé a 
pontsávon; azonban senkinek sem lehet 0-nál kevesebb 
hírnévpontja. A jelzővel mindenképp lépni kell, ha tehát 
valaki ugyanazt az akciót szeretné végrehajtani, mint amit 
ezt megelőzőleg végrehajtott, 8 mezőt kell lépnie, vagyis 
5 hírnévpontot kell �zetnie.
Példa: A játékos jelzője a cukor mezőjén van. Innét ingyen a
templom, az egyik kereskedés és a posztó mezőjére léphet. Ha 
a céhház mezőjére szeretne lépni, 1 hírnévpontot kellene �-
zetnie, 2-t, ha a sör mezőjére, és így tovább. Ha újra cukrot
szeretne termelni, 8 mezőt kellene lépnie, ami 5 hírnévpont-
jába kerülne.

  AKCIÓK
A rotán nyolc akciómező van, ebbõl három áruterme-
lésre (sör, cukor, posztó), kettő (ugyanolyan) kereske-
désre, három pedig építkezésre (dokkok, templom, 
céhház) szolgál.
    

Sör, cukor, posztó  
Minden játékos, amikor a termelést választja, minden 
árufajtából képes 1 kocka termelésére; ezenfelül min-
den megfelelő épület (sörfőzde, cukor�nomító, takács-
műhely) plusz 1 kockát jelent. A termelésnek nincs 
költsége, és a játékos a bankból kapja meg az árukoc-
kákat. 
Példa: A játékosnak nincs sörfőzdéje, de van három cu-
kor�nomítója és egy takácsműhelye. Ha a megfelelő ak-
ciómezõk valamelyikére lép, ezt kaphatja a bankból:

Kereskededelem 
Ezt az akciót választva a játékos vagy elad árukat, vagy 
építőanyagot vásárol a bankból. Egyazon akción belül 
nem lehet árut eladni és építőanyagot is vásárolni. 

a) Áruk eladása
A játékos hajói segítségével külhonban eladhatja áruit 
(sörét, cukrát, posztóját). Minden hajóra csak egyféle 
áru rakható; hogy pontosan mennyi áru rakható egy 
hajóra, azt a horgonyzóhely szabja meg. A 3-as hor-
gonyzóhelyen lévő hajóra legfeljebb 3 (ugyanolyan) áru 
hajózható be; a 2-esnél lévő hajóra legfeljebb 2, míg az 
1-es horgonyzóhelyen lévő hajóra legfeljebb 1. Az áruk 
ára a játéktábla bal alsó sarkán lévõ ártáblázatról olvas-
ható le. 

Ha a játékos nem tudja összes áruját behajózni, de 
megmaradt áruiból is szeretne eladni, megteheti, de 
minden így eladott árukockáért csak 30 tallért kap. 

sõr: 1 sõr

cukor: 1+ 3 = 4 cukor
posztó: 1 + 1 = 2 posztó
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Az eladott árukockák visszakerülnek a bankba, és 
onnét a játékos megkapja ellenértéküket. 

Az eladás nem befolyásolja az árakat, sem a hajók 
helyzetét. 

Példa: A zöld játékosnak 3 söre és 2 cukra van. Jelzőjét a 
kereskedelem mezőjére 
mozgatja, és az eladás 
mellett dönt. Az aktuális 
árak oldalt láthatók.

A hajók most éppen így 
horgonyoznak a kikötő-
ben:  

A játékos egyik hajója segítségével eladhatja a 3 sört, a 
másik segítségével pedig eladhat 1 cukrot. A sör ára je-
lenleg 70 tallér, a cukoré 80, így a játékos 3 x 70 + 
1 x 80 = 290 tallért kap. Marad 1 cukra, amit eladhat 
a banknak 30 tallérért. 

b) Építőanyag vásárlása
Ezen akció segítségével a játékos építőanyagokat (fát 
         , téglát        , harangot    ) vásárolhat a bankból. 
A lerakat táblázatáról olvasható le, hogy mennyibe 
kerül ez: minél több dolgot vásárol egyszerre, annál 
többe. Egyetlen építőanyag vásárlásáért 20 tallért, tíz 
építőanyag vásárlásáért viszont 
600 tallért kell �zetni.

A játékos dönti el, hogy pontosan 
milyen építőanyagokat vásárol, 
egy kivétellel: egy játékosnál so-
sem lehet egynél több harang. A 
bank készlete elméletileg végtelen: 
ha kifogyna, például a pontsávon, 
a korongokkal jelezhető, hogy ki 
mennyit vásárolt.  

Példa: 2 fáért, 2 tégláért és 1 harangért - tehát 5 építő-
anyagért - 200 tallért kell �zetni. 

 

A dokkok
A játékos ezzel az akcióval építhet új hajókat. Minden 
új hajóért 1 fát          kell be�zetnie a bankba. Az új 
hajók a 3-as horgonyzóhelyre kerülnek. 

Három horgonyzóhely van a játékban, és mindegyiknél 
legfeljebb annyi hajó lehet, ahányan vannak összesen a 
játékosok. Ha a 3-as horgonyzóhely teli van (a játék így 
kezdõdik!), és új hajó kerülne ide, az összes hajó helyze-
te megváltozik:

    ́  az 1-es horgonyzóhelyről az összes hajó visszakerül 
 a játékosokhoz;
    ́  a 2-es horgonyzóhelyről az összes hajó átkerül az 
 1-es horgonyzóhelyre;
    ́  a 3-as horgonyzóhelyről az összes hajó átkerül a 
 2-es horgonyzóhelyre;
    ́  az új hajó az üressé lett 3-as horgonyzóhelyre kerül.

Ha valaki több hajót épít, a visszakapott hajóját még 
ezen akció során újra megépítheti; ugyanakkor ha új 
hajót szeretne építeni a 3-as horgonyzóhelyen, nem 
veheti le az 1-es vagy a 2-es helyen lévő hajóit.

Példa: Négyen játszanak, a hajók helyzete: 

A sárga játékos jelzőjét a dokkok mezőjére mozgatja, be-
ad 2 fát a bankba és lerak a kikötőre 2 hajót. Az első 
gond nélkül lerakható a 3-as horgonyzóhelyre, ám az 
ezzel megtelt, és a második hajó lerakása elõtt az összes 
hajót mozgatni kell. Az 1-es horgonyzóhelyen lévő

KERESKEDELEM - A DOKKOK
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hajóit mindenki visszaveszi a játéktábláról, majd ide 
átkerül a négy hajó a 2-es horgonyzóhelyről. A 3-as hor-
gonyzóhelyről a hajók a 2-esre kerülnek, az új hajó 
pedig a 3-asra. 

A kikötő most így néz ki: 

A sárga játékosnak még van két hajója, így még két fa 
beadásával azokat is megépíthette volna; akkor az a 
két hajó is a 3-as horgonyzóhelyre került volna. 

Templomok
Az akció két lépésben hajtódik végre.
1. Adományok
A játékos építőanyagok és pénz adományozásával se-
gítheti egy általa megjelölt templom építését. Az 
akció során a játékos ennek a templomnak az építését 
több adománnyal is támogathatja.

A játéktábla jobb alsó sarká-
ban található táblázatról 
olvasható le, hogy mekko-
rának kell lennie az ado-
mánynak.

    1. adomány: 1 tégla
    2. adomány: 1 tégla + 1 fa
    3. adomány: 1 tégla + 1 fa + 20 tallér
    4. adomány: 1 tégla + 1 fa + 40 tallér
    5. adomány: 1 tégla + 1 fa + 1 harang + minden, 
 a játéktáblán lévő saját polgárért 10 tallér

A játékos minden adományért kap egy adománylap-
kát, valamint egy korongját lerakja a játéktáblára, a 
templomhelyre. Az első adományért a játékos mindig 
az 5 hírnévpontot érő adománylapkát kapja; a többi-
nél a még elérhető adománylapkák közül választ egyet. 

A játékos megszerzett lapkáit képpel felfelé (temp-
lomoldalukkal lefelé) tartja maga előtt. 

Példa: Sz. Mihály templomának építését már adomány-
nyal segítette a vörös és a kék játékos.

Most a sárga játékos támogat-
ja az építkezést, méghozzá 
mindjárt két adománnyal (3. 
és 4.). Ehhez 2 téglát, 2 fát 
és 60 tallért kell a bankba be-
�zetnie, utána pedig rárakja 
két korongját az oszlop tetejére. 

Az ötödik adománnyal a templom felépül. A játékos, 
aki az ötödik adományt adta:

    ́  elveszi a játéktábla bal felső sarkából a legfelső 
 templomot és azt a városra, a templom-
 helyre rakja, visszaadva kinek-kinek onnét 
 korongjait;
    ́  annyi bónuszpontot kap, amennyi a 
 templomtáblázaton látható ott, 
 ahol a most elvett templom volt 
 (az első elkészült templomért 8 
 hírnévpont jár, a másodikért 7, 
 és így tovább);
    ́  rárakja egy korongját erre számra annak 
 jeleként, hogy ő templomépítő. 
 Mostantól építkezései során 
 nem kell ügyelnie a szomszéd-
 sági szabályokra.

Példa: A zöld játékosnak öt háza van. Jelzőjét a templom 
mezőjére rakja a rotán, és adománnyal 
támogatja a Sz. Miklós-templom mun-
kálatait. Ez a templom eddig 3 ado-
mányhoz jutott. A zöld játékos a 4. ado-
mányért bead 1 téglát, 1 fát és 40 tallért, 
majd az 5. adomány miatt 1 téglát, 1 
fát, 1 harangot, valamint 50 tallért (5 

A DOKKOK - TEMPLOMOK
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háza miatt). Ezután visszaadja a sárga 
és a vörös játékosnak korongjaikat, elve-
szi a templomtáblázatról a legfelső 
templomot, lerakva azt 
a Sz. Miklós-templom 
helyére. Minthogy ez az 
első felépült templom, a 
zöld játékos kap 8 hír-
névpontot. Végül a 
templomtáblázatra a 
most elvett templom helyére lerakja egy 
korongját annak jelölésére, hogy ő bizony 
templomépítő. 

2. Adománylapkák kiértékelése
A játékos dönthet úgy (akár tett most adományt, 
akár nem), hogy kiértékel valamennyit eddig meg-
szerzett adománylapkái közül. Ötféle adománylapka 
van, és minden templomhoz tartozik egy mindegyik-
ből. A példában a (vörös) Sz. Mihály-templom 
lapkáit használjuk. 

Amikor a játékos kiértékeli egy adománylapkáját, 
akkor jelzőjével a kapott hírnévpontok-
nak megfelelő számú mezőt lép a pont-
sávon, majd képpel lefelé forgatja az 
adománylapkát. A játékos, aki a tem-
plom akciót választja, szabadon eldönt-
heti, hogy adománylapkái közül melye-
ket értékeli ki, és mindezt függetlenül attól, hogy az 
akció során tett-e adományt vagy sem.
Fontos: A templom akciójának végén a játékos előtt 
minden fajtából legfeljebb egy kiértékeletlen ado-
mánylapka lehet. Ha egy fajtából két adománylap-
kája van, a játékosnak legalább az egyiket ki kell 
értékelnie.

Példa: A sárga játékos két adományt tett a Sz. Mihály-
templomnak, és elveszi annak két adománylapkáját. 
Miután ez megtörtént, az alábbi adománylapkák 
vannak előtte: 

A játékos a Sz. Miklós-templom egyik adománylapkáját 
már korábban kiértékelte. 4 hajója van épp a kikötőben, 
valamint 3 polgára a Sz. Péter-templom plébániájá-
ban. Minthogy két hajós adománylapkája van, legalább 
az egyiket ki kell értékelnie, és 2 x 4 = 8 pont jár azért.

De a többi, még kiértékeletlen adománylapkáját is kiér-
tékelheti, ha akarja: a másik hajóért is 2 x 4 = 8 hír-
névpontot kapna, a zöld polgárosért 4 x 3 = 12 hír-
névpontot, a vörös adományosért pedig 5 x 1 = 5 hír-
névpontot, minthogy jelenleg 5 adománylapkája van.

Tipp: Érdemes a másik hajós adománylapkát is kiérté-
kelni, mert a hajók könnyen elvesznek. A többinek 
viszont csak nőhet az értéke, csökkeni nem csökkenhet, 
így érdemes várni velük, hátha utóbb értékesebbek 
lesznek. 

5 hírnévpont (elsőként mindig ezt a 
lapkát kell elvenni)

1 hírnévpont minden, a játékosnál lé-
vő adománylapkáért (beleértve ezt is) 
- az lényegtelen, hogy az adománylap-
kák ki vannak-e értékelve, vagy sem

2 hírnévpont a játékos minden, a ki-
kötőben lévõ hajójáért

4 vagy 5 hírnévpont a játékos minden 
(bármelyik plébánia területén álló) 
adott típusú épületért

3 vagy 4 hírnévpont a játékos minden, 
a plébánia területén lévő polgáráért (a 
katedrális esetén 1 hírnévpont a város 
területén lévő minden saját polgárért)

TEMPLOMOK
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Ezen akció segítéségével építhetők újabb házak.

A városban 28 házhely van. Amikor egy játékos jelző-
jét a rotán a céhház mezőjére mozgatja, új házakat épít-
het: minden házért 1 téglát és 1 fát kell beadnia a bank-
ba. Ezután a játékos kiválasztja és lerakja maga elé a 
házakat, majd lerakja egy-egy polgárát a házhelyekre.

Tehát minden épületért:

      ́  bead 1 fát           és 1 téglát        a bankba;
   
     ́  kiválaszt és maga 
       elé vesz egy házat;

    
´  lerakja egy polgárát a házhelyre.

A játékos csak olyan házhelyen tud építkezni, amely-
nek szomszédságában van templomhely, rajta legalább 
egy, az ő adományát jelző koronggal, vagy van a szom-
szédságában olyan házhely, ahol már van egy polgára. 
A szomszédságokat barna vonalak jelzik.

Tipp: Aki még egy templomot sem támogatott adomány-
nyal, az egyáltalán nem tud építkezni.

Aki bejezett egy templomot (ötödik adomány), az 
templomépítőnek számít, és rá többé már nem vonat-
kozik a szomszédsági szabály: bármelyik üres ház-
helyre építkezhet.

Tipp: A kész templomoknál már nincsenek korongok, de 
a megszerzett adománylapkákkal nyomon követhető, 
hogy ki támogatta adománnyal az adott templomot, és 
így építkezhet annak szomszédságában.

Ha a játékos ugyanazon akció során több házat is 
épít, akkor az előbb építettet szomszédságként már 
használhatja - így akár a�éle “házlánc” építhető. A 
játékos bárhány házat építhet egy akció során, de 
ezek közül csak egy lehet hivatal. A hivatalok 
meghatározott sorrendben épülnek fel.  

 

 

A termelőépületek (sörfőzdék, cukor�nomítók, takács-
műhelyek) folyamatosan kifejtik hatásukat; emellett 
amint megépül egy ilyen épület, az adott áru ára vég-
legesen csökken 10 tallérral. (Minél több a termelő-
épület, annál több áru kerül a piacra, így az ár annál 
inkább lecsökken.

Példa: A játékos épít egy sörfőzdét és két takácsműhelyt. 
Ennek következtében a sör ára 80, a posztóé 60 tallérra 
csökken. 

A többi épület hatása egyszeri, akkor hajtódik végre, 
amikor megépül:

Kereskedõ (3x): A játékos kap 100 tallért a bankból.

Kapitány (3x): Az egyik narancsszín repülő hollandi 
felkerül a 3-as horgonyzóhelyre. (Ezek semleges 
hajók, és ugyanúgy foglalják a helyet a kikötőben, 
mint a többi hajó, ugyanúgy mozognak egyik hor-
gonyzóhelyről a másikra, és az 1-es horgonyzóhelyről 
kimozogva kikerülnek a játékból. Ha fel kell egy ilyet 
rakni, de a 3-as horgonyzóhely teli van, a hajók a 
hajóépítésnél leírtak szerint arrébbmozognak.) Ezután 
a játékos felrakja egy saját hajóját a 3-as horgonyzó-
helyre.

Hivatal: Hét ilyen épület van, és mindig csak a kupac 
legtetején lévõ építhető meg.
   Tanácsos (3x): A játékos annyiszor 10 tallért kap, 
   ahány polgára van a játékosoknak összesen az összes 
   plébánia területén. A tanácsos házának helyére most 
   lerakott polgár is számít.
   Vikárius (3x): A játékos annyiszor 10 tallért kap, 
   ahány adományt tettek eddig a játékosok összesen az 
   összes templom számára. Vagy az adománykorongo-
   kat kell összeszámolni, és hozzáadni minden elkészült 
   templomért 5-öt, vagy a játékosok elõtt lévő adomány-
   lapkákat kell öszeszámolni. 

A CÉHHÁZ
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   Polgármester (1x): A játékos minden már elkészült 
   templomért 60 tallért kap - az lényegtelen, hogy ki 
   fejezte be a templomot.

Példa: A sárga játékos a céhházra mozgatja jelzőjét, 
majd 1 tégla és 1 fa beadásával felépít egy házat. A 
képen a városban lévő összes polgár és adománykorong 
látszik.

A sárga játékos szomszédságban három üres házhely van 
(A, B és C), a lehetõségei pedig:

A) Kereskedő: A játékos lerakja a kiválasztott házhelyre 
polgárát, maga elé veszi a kereskedő házát, és kap a 
bankból 100 tallért.

B) Takácsműhely: A játékos lerakja a kiválasztott ház-
helyre polgárát, maga elé veszi a takács házát, a posztó 
ára pedig leesik 10 tallérral. 

C) Hivatal: A játékos lerakja a kiválasztott házhelyre 
polgárát, majd maga elé veszi a hivatalnok házát a 
kupac tetejérõl. Annak függvényében, hogy mi az:

    Polgármester: 0 tallér (nincs befejezett templom)
    Vikárius: 70 tallér a 7 adomány miatt (4 zöld, 
 2 vörös, 1 sárga)
    Tanácsos: 90 tallér a 9 polgár miatt (3 zöld, 
 2 vörös, 3 sárga, plusz az új sárga)

 

Tipp: Ha a sárga játékos a tanácsos házának felhúzása 
előtt épít egy másik épületet, például egy takácsműhelyt 
vagy a kereskedő házát, a tanácsos miatt nem 90, 
hanem 100 tallért kap. Ha viszont szeretne egy sörfőz-
dét építeni a Sz. Péter-plébánia területén, előbb a taná-
csos házát kell megépítenie a C házhelyen (90 tallér 
bevétel), csak utána építheti meg második épületét, a 
sörfőzdét a szomszédsági szabály miatt. 

Adományok, adományok, adományok
Jó az, ha sok házad van, sok árud, sok hajód, de önma-
gukban még nem adnak hírnevet. Ha túl sokat foglal-
kozol vagyonod gyarapításával, nem jut elég energiád 
az adományokra. 

A rota kihasználása
Ha a kereskedésnél csak egy árut adsz el, ha a céhház-
nál csak egy házat építész, ha a templomnál csak egy 
adományt teszel, elpazarlod fordulóidat. Csak néha 
érdemes ilyesmiket csinálni, például a játék elején, 
az első adománynál. 

STRATÉGIAI TANÁCSOK

A CÉHHÁZ
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A haladó játéknak két variánsa 
is van, de mindkettőben közös, 
hogy a a hivatalok helyett a 
számozatlan, kék hivatalokat 
kell használni; az alapjáték hiva-
talaira vszont nincs szükség. 

1. variáns: A játékosok szabadon válogathatnak 
a kék hivatalok között (de egy akció során továbbra 
is csak egy hivatal építhetõ meg). 

2. variáns: A kék hivatalokat meg keverni, és így 
egy oszlopba lerakni. Mindig csak a legfelső látha-
tó, és csak ez építhető meg. Továbbra is egy céh-
házas akció során csak egy hivatal építhető meg. 

 
Tipp: A variánsoknál szükséges a hivatalok ismerete, 
mert ellentétben az alapjáték hivatalaival, ezek nem 
a város általános fejlődését jutalmazzák, hanem az 
egyéni fejlődést, és ügyes stratégiával aknázhatók ki 
igazán. A haladó játék csak tapasztalt játékosoknak 
ajánlott!

:

A hivatalok hatása megépítésük után azonnali és 
egyszeri.

Kanokok (Domherr, Canon): A játékos egy tetsző-
leges templom építését támogathatja adománnyal, 
ráadásul ez az adomány csak 1 téglába kerül.

Céhmester (Zunftmeister, Guildmaster): A játékos 
annyiszor 30 tallért kap a bankból, ahány árukockája 
(sör, posztó, cukor) van.

Kikötőmester (Hafenmeister, Harbour Master): A 
játékos annyiszor 40 tallért kap a bankból, ahány 
hajója van összesen a kikötőben.

Dékán (Diakon, Deacon): A játékos annyiszor 30 
tallért kap a bankból, ahány (kiértékelt és még ki nem 
értékelt) adománylapkája van.

Sekrestyés (Kirchenvogt, Sexton): A játékos annyi-
szor 50 tallért kap bankból, ahány templom építését 
támogatta már legalább egy adománnyal.

Építészmester (Baumeister, Master Builder): A játé-
kos annyiszor 20 tallért kap a bankból, ahány polgára 
van összesen a városban (beleértve magát az építész-
mestert is).

Tisztviselő (Amtmann, Civil Servant): A játékos 
annyiszor 40 tallért kap a bankból, ahány olyan 
plébánia van, ahol van legalább egy polgára (a 
tisztviselő maga is számít). 

Példa: A vörös játékosnak 4 áruja van, a kikötőben 
pedig 2 hajója. A képen látható az összes polgára és 
adománykorongja. Ha most felépítené egy hivatalnok 
házát:

    Céhmester: 120 tallér (4 áru)
    Dékán: 90 tallér (3 adomány)
    Sekrestyés: 100 tallér (Sz. Miklós és Sz. Péter)
    Kikötőmester: 80 tallér (2 hajó)
    Építészmester: 100 tallér (4 + 1 polgár)
    Tisztviselő: 120 tallér (már van polgára a fehér és 
      a zöld plébániában, a hivatalnok - az újabb pol-
      gár - pedig a kék plébánia lakója lenne).

Tipp: Ha a vörös játékos két házat is építene, először 
egy takácsműhelyt a sárga plébánia területén, és csak 
azután a hivatalnok házát, az építészmester 120 
tallért adna neki, a tisztviselő pedig 160 tallért. 

VARIÁNSOK HALADÓ JÁTÉKOSOKNAK
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Pontosan mikor van az adománylapkák 
kiértékelése? 
A játékosnak, hogy kiértékelhessen adománylapkát, a 
templom mezőjére kell lépnie a rotán. Kivétel: A 
játék végén minden, még ki nem értékelt adomány-
lapkát ki kell értékelni.

Vissza lehet vonni az adománylapkák kiér-
tékelését? 
Nem, a kiértékelés végleges. Minden kiértékelt ado-
mánylapka a játék végéig képpel lefelé fordítva marad. 

Kereskedelem során lehet vásárolni is és 
eladni is? 
Nem. 

A tartozékok mennyisége korlátozott? 
Mindenkinek csak 5 hajója van, és mindenkinél csak 
1 harang lehet. Az áruk és a többi építőanyag elvileg 
korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre: ha vala-
melyikből ideiglenesen kifogyna a bank, a virtuális 
példányok a pontsávon, egy korong és a ráhelyezett 
áru/építőanyag segítségével nyilvántarthatók. 

Van valami különbség a polgárok két ol-
dala (fér� és nõ) között? 
A játék szempontjából semmi. 

A további kérdésekkel az alábbi címet lehet meg-
keresni: www.pd-games.com/hamburgum 

       GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

   A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSEI
Hamburg a 17. században virágzó város volt, így nem 
csoda, hogy ez az idõszak egy stratégiai játék ihletõje 
lett. Hamburg büszkeségei a templomok voltak, ame-
lyeket ebben a században felújítottak, részben új tor-
nyokkal láttak el. A legfontosabb a Sz. Mihály-tem-
plom volt, amelynek építése 1649-ben kezdődött el, 
és ez volt a 17. századi Németország legnagyobb 
temploma, egyben az evangélikus ellenpárja a 
müncheni Sz. Mihály-templomnak. Habár 1750-ben 
elpusztította egy villámcsapás, barokk utódja ma is 
Hamburg szimbóluma.

Köszönetet szeretnék mondani dr. Wiechmannak, a 
Hamburgi Történeti Múzeumból, valamint apámnak, 
a harmadik generációs hamburgi vikáriusnak, aki 
megnyitotta előttem a régi templomi levéltárakat. 
Köszönetet mondok még Peter Eggertnek, aki egykor 
sörfőzőinas volt Hamburgban, aki felkarolta ezt a vál-
lalkozást, és aki bemutatta a 2007-es Gathering of 
Friends-en a játékot. Barátom és kiadóm, Perer Dör-
sam nélkül sosem lett volna meg a játék: könyörtelen 

volt az első prototípusok gyenge pontjainak felkutatá-
sában, és rengeteg energiát fektetett a játék fejleszté-
sébe. Matthias Catrein rajztehetségével támogatott, 
miként tette már az Imperiálnál is.

Micsoda, megint rota? Az Antique és az Imperial után 
a kérdés elkerülhetetlen; ám a számtalan tesztjáték azt
 bizonyította, hogy a döntés helyes volt. Számtalan 
játékos tesztelte a játékot, kritikai észrevételeikkel 
segítve a fejlesztést, közreműködve a szabályok fordí-
tásában is. Köztük különös említést érdemel Stephan 
Borowski, Ralph Anderson, Peter Hawes, Mark 
Bigney, Patrick Korner és a Terminal City Gamers, 
a hamburgi Rieckhof játékosai, valamint a hamburgi 
játékfejlesztők összejöveteleinek résztvevői.

Emellett feleségem, Kathia is tesztelte a játékot, és 
nagyon is tetszett neki.

Hamburg, 2007. szeptembere
Mac Gerdts  


