
HANSA TEUTONICA RÖVID SZABÁLYÖSSZEFOGLALÓ 

(készítette: barbate és balijan2) 

 

Először is mindenki választ egy színt, megkapja a színhez tartozó asztalt (karton tábla), valamint a 

kügynököket (kockák), és a 4 kereskedőt (korongok). 

 

A saját asztalát mindenki feltölti az ábrán látható módon. Mind az 5 helyen az első mezőt kell 

szabadon hagyni. A középső helyre korongok, a többi helyre kockák kerülnek!  

Emellett mindenki kap az alábbi táblázatnak megfelelően saját készletet (supply) 1 

kereskedőt és attól függően, hogy hol ül, 5-9 

ügynököt (a kezdő játékos kapja a legkevesebbet, utána 

mindenki egyre többet). Egy ügynök a pontszámláló 

0 mezőjére, a maradék pedig a tartalékba kerül, 

ahonnan majd akcióval lehet őket megszerezni. 

A kis fekete kocka a tábla bal felső sarkában lévő sáv 0 

mezőjére kerül, amely sáv a megtelt városok számát mu-

tatja (ha betelik egy város a kockát egy mezővel balra kell 

tolni.). 

 

 

 

 



Itt egy kicsit jobb kép a saját asztalunkról, de itt feltöltés nélkül az üres asztal látható. 

 

Ezt a táblát mindenki maga előtt tartja, rajta az alkalmazottakkal, és az egyes játékosok 

lehetőségeit mutatja, valamint az alja segédletként szolgál. (a lehetséges akciókat mutatja) 

A bal felső (kulcsos) rész azt mutatja, hogy a játék végén mennyivel kell megszorozni a játékos legna-

gyobb összefüggő lerakat hálózatát. Azaz, azon városokban levő lerakatok számát, amely városok 

legalább egy lerakatot tartalmaznak és amely városok egymással úthálózat által össze vannak kötve 

Fontos, hogy a hálózat összefüggő legyen , amelyben azonban elágazások lehetségesek - a lényeg a 

folytonosság!) Kezdetben az érték 1, fejlesztésekkel max. 4 lehet. 

A jobb felső (pecsétes) rész az adott játékos akcióinak számát mutatja, ami kezdetben 2, max 5. 

A bal alsó (színes privilégiumos) rész azt mutatja, hogy a településeken belül milyen színű helyekre 

építkezhetünk. Alapból csak fehérekre. 

A középső (Liber Sophiae) rész - ahol a korong alakú kereskedők vannak - azt mutatja meg, hogy 

amikor a mozgatás akciót használjuk (játéktáblán lévő saját alkalmazottakat pakolászhatunk át), akkor 

egy akció felhasználásával mennyi alkalmazottat helyezhetünk át. Kezdetben ez az érték 2, max 5. 

A jobb alsó (zsákos) rész azt mutatja meg, hogy amikor a közös készletből újabb alkalmazotthoz

akarunk jutni, akkor hány alkalmazottat vehetünk el. Alapból ez az érték 3, ha teljesen kifejlesztjük 

ezt a részt, akkor minden alkalmazottat elvehetünk! 

Lentebb odamásoltam a térképet is, azzal együtt érdemes nézni az akciók részletezését. A lehetőségein-

ket az asztalunk alján lévő segédlet tartalmazza. Az akcióink száma ugye az asztal jobb felső részében 

található, kezdetben 2., max 5. Ezeket az akciókat a saját körünkben tetszőlegesen használhatjuk el 

az asztal alján lévő 5 féle akcióra. (A játékosok óramutató járásának megfelelően követik egymást. 

Egyik elhasználja az összes akcióját, aztán jön a következő, stb.) Akár minden akciónk lehet ugyanaz, 

teljesen szabad kezet ad a játék. Az ábrák nagyon beszédesek, szinte kitalálható belőlük a játék: 

Az első akció típusnál a bal alsó (zsákos) akciót használjuk. Ilyenkor a közös készletből vehetünk el 

annyi alkalmazottat, amennyire jogosultak vagyunk (lásd az asztalunk jobb alsó részén, a zsákoknál, 

kezdetben 3 ez az érték, később, 5/7/összes). Az ábrából az is jól látszik, hogy kereskedőt is elve-

hetünk. 

 A második akció típus, hogy a saját készletünkben lévő alkalmazottak közül egynek a feltétele a tábla 

egyik út mezőjére. Ezek a városokat összekötő utakon vannak. Fontos, hogy közvetlenül a városba 

nem tehető fel alkalmazott. 



A harmadik akció típus egy másik játékos valamelyik úton lévő emberének kiszorítása: ez úgy zajlik, 

hogy felteszünk a saját készletünkből egy alkalmazottat, és az ellenfél alkalmazottját levesszük az ad-

digi mezőjéről. Ha ügynököt (kocka) túrunk ki, akkor 1 ügynököt pluszban be kell fizetnünk a saját kés-

zletünkből a tartalékba, ha pedig kereskedőt (korong) túrunk ki, akkor 2 ühynököt fizetünk be a saját 

készletünkből a tartalékba! A kitúrt játékos az adott útszakasszal folytatólagos valamelyik szomszédos 

útszakaszon teheti le kitúrt alkalmazottját (tehát az út végén lévő egyik városból kiinduló másik útra), 

továbbá hasonlóan leteheti 1 ill. 2 alkalmazottját is, amit a tartalékból kap (attól függően 1 vagy 2, 

hogy kereskedője vagy ügynöke lett-e kitúrva). Ha nincs hely szomszédos útszakaszon, akkor az azzal 

szomszédos útszakaszon rakhatja le, stb. 

A negyedik akció típus a játéktáblán lévő alkalmazottaink áttételét teszi lehetővé egy másik útsza-

kaszra, az asztalunkon a középső rész mutatja meg, hogy hány ember mozgatható egy akción belül. 

(alapból 2, max 5). 

Az ötödik akció típus egy útszakasz aktiválása. Ennek feltétele, hogy csak saját alkalmazottaink legyenek 

az adott úton. Az aktiválás menete: levesszük az adott útszakaszról az összes alkalmazottunkat, és két 

dolgot tehetünk velük: 1. Egyik alkalmazottat betesszük az útszakasz egyik végén lévő település leg-

baloldalibb szabad helyére (Ennek egyik feltétele, hogy a alkalmazottunk alakja stimmeljen – négyzet 

-> kocka, kör -> korong -, tehát kereskedő csak kereskedő helyre tehető. Ez csak úgy lehetséges, ha 

az útszakaszon az aktiválás pillanatában volt ilyen alkalmazott, mivel az ott lévők közül kell valame-

lyiknek beköltöznie a helyére. Másik feltétel pedig, hogy az asztalunk bal részén lévő privilégium 

részen a megfelelő szín ki legyen fejlesztve).  A többi, fel nem használt alkalmazottunk a tartalékba

kerül. Fontos, hogy alkalmazott főszabályként csak így kerülhet városba, és onnan nem távolítható el. 

(Még plusz 1 ember kerülhet a városba bónuszkorong segítségével is) 

2. A másik, amit tehetünk, ha az 5 kitüntetett település egyike az aktivált útszakasz egyik végén van, 

akkor fejlesztést hajtunk végre a táblánkon. Ilyenkor az összes aktiváláshoz használt alkalmazott a 

tartalékba kerül vissza, viszont a fejlesztés miatt felszabadul egy alkalamazott, az a saját készletünkbe 

kerül! Van még egy 6. kitüntetett hely is (Coellen városa), ami nem kapcsolódik szorosan a saját asz-

talunkhoz, ez a tábla bal alsó települése: itt játékvégi pont szerezhető, ha aktiváláskor egy kereskedőt

helyezünk a megfelelő mezőre (miután kifejlesztettük az adott színt!). 



 

Pl. ha a táblán lévő bal felső útszakaszt aktiválja valaki, és még egyik városban sincs senki, akkor vagy 

a bal oldali településre tehet egy ügynököt (fehér, tehát alapból használható hely) vagy a jobb oldali-

ra egy kereskedőt (az is fehér), és a többi alkalmazott a tartalékba kerül. Vagy az asztalon lévő közép-

ső részt fejlesztheti, ilyenkor minden alkalmazott az útszakaszról a tartalékba kerül, de a fejlesztés 

hatására egy kereskedő (a legbaloldalibb helyről) az asztalról a saját készletbe kerül. 

Ezek a lehetséges akciók. Ha pl. valakinek 3 akciója van, lehet ezt 3 alkalmazott feltételére használ-

nia, vagy akár 3 út megalapítására is, ha ott előzőleg minden mezőn csak saját alkalmazottja volt. 

Fontos: a városokban lerakatokat alapítani csak sorban lehet (balról jobbra haladva), még akkor is ha 

színvonalasabb lerakat megalapítására is képesek lennénk. (pl. Hamburgba a fehér lerakat helyre kell 

lerakatot alapítanunk akkor is, ha képesek lennénk fekete lerakatot építeni) 

Egyetlen kivétel Coellen városa. Ide bármilyen (szín)sorrendben elhelyezhetők a kereskedők. 

Amiről még nem esett szó, az a kis bónuszkorongok szerepe. Ezek közül a játék kezdetén 3 aranyszínű 

kerül fel a 3 tavernára, a maradék 13-at pedig lefordítva összekeverjük. Aki egy olyan útszakaszt ak-

tivál bármikor a játék folyamán, amelyhez tartozik egy ilyen érme, az az érmét megkapja, és bárme-

lyik későbbi  akciója alkalmával felhasználhatja. Emellett az út megalapítása után azonnal húz egy új 

korongot, és az asztalán lévő tányérra teszi lefordítva. (amennyiben egy játékos az utolsó akciójában 

vesz fel egy korongot, azt csak a következő körében használhatja.) A fordulója végén megnézi mi az, 

és egy olyan út mentén helyezi el, amelyik úton pillanatnyilag egyetlen kereskedő sincs, amely útra 

nincs korong lehelyezve továbbá amely útszakasszal szomszédos város(ok)ban van legalább egy még 

szabad iroda hely. A következő érméket húzhatjuk: plusz 3 vagy 4 akció, városba plusz alkalmazott 

helyezhető (baloldalra: ez nagyon fontos lehetőség, mert eldöntheti a város ellenőrzését, lsd. később, 

illetve összefüggővé teheti egy játékos elszórt alkalmazottait), városban két szomszédos alkalmazott

felcserélhető (nem is muszáj, hogy ki legyen fejlesztve az adott szín!), 1 fejlesztés, illetve 3 (kis/nagy) 

rivális alkalmazott eltávolítása az utakról. A felhasznált korongokat is tartsuk meg, a végén pontot 

érnek! Minden korong egyszer használható fel. 



 

Miért jár pont a játék közben? 

1. Út alapításakor az út végein lévő városokat ellenőrző játékosok 1-1 pontot kapnak 

városonként. Ki ellenőriz egy várost? Akinek a legtöbb alkalmazottja van a városban, 

azonos számú alkalmazott esetén a legjobboldalibb alkalmazott a nyerő.  

2. Ha olyan városhelyre épít valaki lerakatot, amin 1 érme található, azonnal kap egy pontot. 

3. Aki Arnheim – Stendal vonalat elsőként összeköti (minden odavezető városban van ilerakata, 

és a 2 célvárosban is) 7 pontot, aki másodikként 4 pontot, aki harmadikként, az 2 pontot 

kap. 

Mikor ér véget a játék? 

A játék azonnal véget ér – és nem a játékos fordulója végén - amint  

1. Bármelyik játékos a játék közben szerezhető pontokból 20-at összegyűjt. 

2. Betelik a 10. város (lásd tábla bal felső sarkában a jelölőt!) 

3. Egy játékos egy út megalapítása után – mely út tartalmazott egy bónusz korongot – nem 

tud új bonusz korongot felhúzni. 

Miért jár pont a játék végén? 

1. Minden teljesen kifejlesztett részért az asztalon jár 4 pont (kivéve a kulcsos részt). 

2. A megszerzett (mindegy, hogy használt vagy nem) bónusz lapkákért is jár pont, lásd 

a következő ábrán. 

3. A tábla bal alsó részében (Coellen városában) szerzett extra pont. 

4. Minden ellenőrzött városért (többség) 2 pont. 

5. A legnagyobb összefüggő lerakathálózat x az asztal kulcsos részén látható szám. 

 

 

A pontozó segédlet forrása: BGG©Randy Schmucker 2010 


