
24 érme (6 db mind a 4 játékosszínben) 68 szállításjelölő kocka
(17 db mind a 4 játékosszínben)

54 négyzet alakú épületlapka

6 négyzet alakú speciális lapka

5 téglalap alakú „faluközpont”-lapka

1 kezdőjátékos-lapka

10 négyzet alakú 
árulapka

5 négyzet alakú személylapka 

Gruezi!
Svájc, illetve Confoederatio Helvetica, a XIX. század elején: festői hegyek, melyeket mély völgyek szelnek át. A napóleoni megszállásnak vége, de a nyomai még 
szembetűnőek. Sok falut ért kár; még az ország legtávolabbi szegletében lévőket is. De az emberek felszabadultak és bizakodóak. Helyi vezetőként egy félreeső falu 
sorsát irányítod. A legközelebbi falvak gyalog néhány órányira vannak, egy nagyobb város pedig egy nap alatt érhető el. A túléléshez már elég, amit a faluközösség 
előállít. De természetesen többet szeretnél. A gyermekeidnek saját otthont és munkahelyet akarsz biztosítani – vagy szeretnéd őket a szomszéd faluba beházasítani 
és ezáltal a jólétükből profitálni. Természetesen azt is szívesen látod, ha a pártában maradt pártfogoltjaid más falvakból származó párt találnak maguknak. Így az 
emberek építkeznek, megházasodnak és gyerekeik születnek – így fejlődik és gyarapodik a közösség. A termelési felesleget a szomszéd város piacára szállíthatod, 
ezzel is növelve a jólétedet. A jövőben csak így engedheted meg magadnak, hogy olyan tervekbe fektess be, amik a közérdeket szolgálják és végül a faludat egy új, 
virágzó korszakba vezethesd. Helvetia legyen veled!

Svájcban a hagyományok szerint az óramutató járásával ellenkező irányban játszanak. Ennek a hagyománynak eleget téve a Helvetia-ban is ebben az irányban folyik 
a játék. Természetesen ezt a svájci hagyományt figyelmen kívül is hagyhatjátok.

Matthias Cramer játéka 2-4 személy részére

A játék előtt
Az első játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki a lapkákat a kinyomótáblákból! 
Ragasszatok minden falusi játékosfigura aljára egy „gyerek” matricát!

+ Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére! 
+ Válogassátok szét az épületlapkákat a hátoldalukon lévő szám alapján

3 csoportba! Az 1-es számmal ellátott épületlapkákat rakjátok épülettípusok 
szerint szétválogatva, képpel felfelé fordítva a játéktábla mellé! A 2-es és 3-
as számú lapkákat, képpel lefelé fordítva, a számjelzésük szerint 
különválogatva keverjétek össze és belőlük 2 oszlopot képezve egyelőre 
tegyétek őket félre!

A betűkkel ellátott lapkákat válogassátok szét épülettípus szerint, tegyétek 
őket képpel felfelé fordítva az asztalra, majd osszátok szét a játékosok között 
(lásd jobb oldalon az „A kezdőépületek szétosztása” részt)!
+ Az 5 személylapka és a 10 árulapka a játéktábla megfelelő részeire

kerül. A 6 speciális lapkát helyezzétek készenlétbe a játéktábla mellett!
+ Minden játékos megkapja a saját színéhez tartozó elemeket:
16 falusit, 6 kerek érmét és 17 szállításjelölő kockát. 

+ Minden játékos ráteszi az egyik szállításjelölő kockáját a győzelmi pont
sáv 0-ás mezőjére.

+ Ezen kívül minden játékos kap egyet az 5 „faluközpont”-lapkából. A 
hátoldalukon található betűkre csak a kezdők számára kitalált játékvariánsnál 
van szükség (lásd az „Egyszerűsített verzió” feliratú bekeretezett részt a 
következő oldalon). A megmaradt „faluközpont”-lapkákat tegyétek vissza a 
dobozba!

A kezdőépületek szétosztása
4 játékos esetén mind a 15, a hátoldalán betűvel jelölt épület rendelkezésre áll 
(képpel felfelé fordítva). 3 játékosnál mind az 5 épülettípusból vegyetek ki egyet 
úgy, hogy mindegyik épületből 2 legyen a játékban! A nem használt épületek 
visszakerülnek a dobozba.

Két játékos esetén
Két játékosnál speciális szabályok lépnek életbe (lásd a szabályfüzet végén).

Válasszatok ki egy kezdőjátékost! Ő kiválaszt 1 épületet, majd utána az óra-
mutató járásával megegyező irányban haladva a többiek is. Miután minden 
játékos választott 1 épületet, a kezdőjátékostól jobbra ülő játékos választ 1 
épületet, akit a többiek az óramutató járásával ellentétes irányban haladva 
követnek. A harmadik kört megint a kezdőjátékos indítja és a sorrend ismét az 
óramutató járását követi. Egy épülettípust mindenki csak 1-szer választhat. 
Miután minden játékosnak megvan a 3 épülete, a megmaradt épületek 
visszakerülnek a dobozba. Ezután minden játékos elhelyezi a 3 épületét a 
falujában (lásd a következő oldalon az „A saját falu felépítése” részt).

Ha a svájci hagyománnyal ellentétben inkább az óramutató járásával 
megegyező irányban szeretnétek játszani, akkor a kezdőépületek 
elosztását a leírtakhoz képest fordítva hajtsárok végre! Tehát az első 
kört az óramutató járásával ellentétesen, stb.

Speciális eset: Az épületek választásánál szélsőséges esetben 
előfordulhat, hogy az utoljára választó játékos már csak olyan épületet tud 
elvenni, amilyet már előzőleg is választott. Ebben az esetben ez a játékos 

A JÁTÉK ELEMEI 
1 játéktábla
1 ív 72 matricával
„gyerekek” (ebből 8 tartaléknak)

64 falusi játékosfigura (16 db
mind a 4 játékosszínben)

falusiak

Vannak férfi és női falusiak: 

A falusiak vagy ébren vannak:

vagy alszanak:

Az új játékosfigurák gyerekként 
lépnek be a játékba, majd így 
kerülnek a szüleikhez.
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elveheti bármelyik másik játékostól az általa választott 3 épület egyikét úgy , 
hogy végül neki 3 különböző épülete legyen. Az a játékos, akitől elvette az 
épületet, választhat egy újat a megmaradt épületek közül.
Az a játékos, aki utoljára választott épületet, megkapja a kezdőjátékos-
lapkát és ő lesz a kezdőjátékos.

Egyszerűsített verzió
Az első játékalkalomra azt ajánljuk, hogy használjátok a kezdőépületek 
egyszerűsített elosztási módját: 
A „faluközpont”-lapkák hátoldalán egy-egy betű látható.
Minden játékos véletlenszerűen választva megkapja az egyik faluközpontot, 
majd elveszi a három, a faluközponttal azonos betűvel megjelölt épületet. A 
többi, betűvel jelölt épület visszakerül a dobozba..

Az egyszerűsített verziónal válasszatok véletlenszerűen egy kezdőjátékost!

További szabályegyszerűsítés: A személylapkák nem kerülnek be a játékba. 
Tegyétek őket vissza a dobozba és hagyjatok figyelmen kívül minden olyan 
szabályrészt, amik a személylapkákra vonatkoznak! Ezen kívül csak egy 
szabályváltozás lép életbe: Mivel a játékban kevesebb győzelmi pont kerül 
kiosztásra, ezért a játék már akkor véget ér, ha a győzelmi pontok beállítása 
után valamelyik játékosnak 18 vagy több győzelmi pontja van . A győztes 
megállapítása az eredeti szabályok alapján történik (lásd a 6. oldalon) .

Ha a későbbiekben, a gyorsabb játékkezdés érdekében, a kezdőépületeket a 
faluközpontok alapján szeretnétek elosztani, akkor azt ajánljuk, hogy a 
személykártyákat vegyétek vissza a játékba és játsszatok 20 győzelmi pontig.

A saját falu felépítése
Minden játékos egy faluközponttal és 3 épülettel kezd. Egy épületet mindig úgy 
kell a faluközpont-lapka mellé tenni, hogy az pontosan 1 (fent, lent és a 
sarkokban), vagy 2 (balra és jobbra) negyedben helyezkedjen el.
Helyes:

A 3 épületet, amit a játékosok a játék elején kapnak, ezen szabályok 
betartásával, tetszőlegesen elhelyezhetik. (Azonban ajánlott a balra fent 
látható képnek megfelelően, a faluközpont-lapka egyik sarka köré tenni őket .)

Minden játékos elvesz 3 párt a falusi játékosfigurái közül – 3 nőt és 3 férfit. 
A párokat a következőképpen kell elhelyezni:

1. pár: 2 tetszőleges saját épületre.

2. pár: 1 falusit a még üresen maradt saját épületre és 
1 falusit a játéktábla „iskola“ mezőjére.

3. pár: 1 falusi „beházasodik“  a bal oldali szomszéd falujába úgy, hogy ott egy 
olyan épületre kerül, amin egy ellenkező nemű falusi áll. A megmaradt falusit a 
saját faluközpontra kell tenni.

Először minden játékos az első párját teszi le, majd mindenki a második párját, 
végül mindenki a harmadik párt. Mivel fontos lehet, hogy melyik épületre kerül 
nő, illetve melyikre férfi, ezért a 3 lehelyezési kört a játékossorrend szerint kell 
lejátszani.

Minden falusi ébren van a játék elején, tehát a játékosfigurák állva kezdik a 
játékot. A többi falusi a játékosok előtt marad készletnek.

Mindenki felvesz 2-t a 6 érméjéből és ad 1-1-et a két, tőle jobbra ülő 
játékosnak. Ezek a játékosok a kapott érméket „hozományként“ a faluköz-
pontjuk közepére teszik. Ezután minden játékosnak 4 saját érméje, valamint 
a faluközpontján a két, tőle balra ülő játékostól
1-1 érméje kell, hogy legyen.

A JÁTÉK

Áttekintés
Minden játékos további épületekkel bővíti a faluját. Ehhez különböző árukra van 
szükség. Minden falusi, függetlenül attól, hogy a saját, vagy egy másik faluban 
él, 1 áru előállítására képes, de csak akkor, ha ébren (álló helyzetben) van. 
Miután kitermelte az árut, aludni megy (lefekszik) és egyelőre nem képes újabb 
árut előállítani. Az „éjjeliőr“ akciót használva a falusiak felébreszthetők. A 
Helvetia-ban nincsenek árukártyák vagy -lapkák: az áruk pontosan akkor 
termelődnek, amikor szükség van rájuk. Egy játékos előállít egy árut, amit 
azonnal fel is használ, pl. egy épület építéséhez. Ha egy játékos beházasodik 
egy másik játékos falujába, akkor a párnak gyereke születhet. A játékosok így 
juthatnak újabb falusiakhoz, akik beköltözhetnek az új épületekbe. Másik faluba
azért érdemes beházasodni, mert így az ottani épületek használatára is 
lehetőség nyílik – és mert csak így lehet további érméket szerezni.

A JÁTÉK CÉLJA
A játék célja 20 vagy több győzelmi pont elérése egy forduló végén, miután a 
forduló győzelmi pontjainak kiosztása megtörtént. Győzelmi pontok az áruk 
piacra szállításával, speciális célok teljesítésével, győzelmi pontot adó 
épületekkel, illetve – átmenetileg – a személylapkák és a kezdőjátékos-lapka 
birtoklásával szerezhetők. A Helvetia-ban nem adódnak össze a győzelmi 
pontok. A győzelmi pont-sáv mindig csak a győzelmi pontok aktuális állását 
mutatja. Mivel a személylapkák és a kezdőjátékos-lapka által nyújtott győzelmi 
pontok átmenetiek (csak addig érvényesek, amíg a játékos birtokában van az 
adott lapka), ezért a győzelmi pontok száma akár csökkenhet is.

A JÁTÉK MENETE 
A Helvetia fordulókból áll. A játékosok minden fordulóban az óramutató 
járásával ellenkező irányban követik egymást, a saját körükben egy vagy több 
érmét felhasználva. Ez addig tart, amíg már csak EGY (1) játékosnak marad 
érméje. Ez a játékos már nem kerül sorra, viszont ő lesz a következő forduló 
kezdőjátékosa.
A forduló végén egy köztes fázisra kerül sor, melynek során – többek között – 
megtörténik a győzelmi pontok kiosztása és a játékosok leellenőrzik, hogy véget 
ért-e a játék. Amennyiben még nincs vége a játéknak, úgy elkezdődik a 
következő forduló.

A személyiségek (áttekintés)
A játék fő mozgatóelemét az 5 személyiség adja:

A játékos köre alapvetően abból áll, hogy kiválaszt egyet az 5 személyiség 
közül és a segítségével végrehajt egy vagy több akciót. Minden olyan akcióért, 
amit a játékos az adott személyiséget használva végre szeretne hajtani, 1 saját 
érméjét a személyiség mezőjére kell tennie. Ha egy játékos több érmét szeretne 
egy személyiség mezőjére rakni, akkor először el kell döntenie, hogy mennyi 
érmét szeretne felhasználni és az akciókat csak utána hajthatja végre.

Fontos: A játékos a saját körében CSAK EGY (1) személyiséget választ ki és 
annyi akciót hajthat végre ezzel a személyiséggel, amennyi érmét „fizetett“
érte.

     Építész             Fuvaros             Éjjeliőr                Pap                  Bába

H ibás:
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Ha a játékos az aktuális fordulóban újra sorra kerül, akkor választhatja ugyanazt, 
VAGY egy másik személyiséget az akciója/akciói végrehajtásához.

Ha egy olyan játékoson a sor, akinek már nincsen érméje, akkor neki
passzolnia kell és kimarad az aktuális forduló hátralévő részéből. Egy játékos 
nem passzolhat önszántából, amíg még van érméje.

Egy játékos csak úgy tehet érmé(ke)t egy személyiségre, ha fel is használja 
annak képességét. Nem lehet annál több érmét tenni egy személyiségre, mint 
ahány akciót a játékos végrehajt vele.

Termelés és termelési láncok

A Helvetia-ban két különböző árufajta létezik:

1. Egyszerű áruk, amik közvetlenül termelhetők. 
Ezeket arról lehet felismerni, hogy az épület jobb felső sarkában csak 1 áru 
látható.

A magtárban a „gabona” áru 
közvetlenül előállítható.

2. Komplex áruk, amik termelési láncok segítségével jönnek létre.
Ezen áruk előállításához több lépésre van szükség.
Az adott épületen egy kisebb áru látható, aminek a termelése előfeltétele 
a komplex (nagyobb képpel ábrázolt) áru előállításának.

A tehénistállóban a magtárban termelt gabona felhasználásával 
„tehén” áru állítható elő. Ekkor a játékosnak van egy tehene, 
viszont a gabonája természetesen már nincs meg, mivel azt 
megette a tehén.

Egy termelési lánc legfeljebb 3 áruból állhat.

Általánosan igaz, hogy egy játékos csak úgy tud egy árut előállítani, ha 
van egy ébren lévő lakója valamelyik falu megfelelő épületén, illetve 
komplex áru esetén az előfeltételként megadott árut termelő épületen is. 
Ezen sok vesződéstől az adott falusi(ak) elfárad(nak) és aludni tér(nek).

A személyiségek és az akciók részletesen

Építész
Az építész segítségével új épületek építhetők. Ha egy játékos 
fel szeretne építeni egy épületet, akkor kiválasztja az építészt 
és 1 érméjét ráteszi az építész mezőjére.
Ezután elveszi a képpel felfelé fordított épületek közül azt, 
amelyiket szeretné és a megfelelő árukat előállítva kifizeti az 
építési költséget (lásd fent a „Termelés és termelési láncok” 
részt). Az építési költség az adott épületlapka bal felső 
sarkában látható.

A játékban 3 különböző fajta épület található. Az egyes épületek áttekintése és 
magyarázata a szabály végén lévő „Az épületek” függelékben található.

Ha a játékos 1-nél több épületet szeretne építeni, akkor ennek megfelelően 
több érmét tesz az építész mezőjére. Egy játékos annyi épületet építhet, 
amennyit az érméi és árui lehetővé tesznek.

Azonban: Minden épülettípust minden játékos csak 1-szer építhet meg!

Ha egy játékos egy olyan épületet szeretne felépíteni, amihez nem áll 
minden nyersanyag a rendelkezésére, akkor az építész mezőn jelzett 

árukat (fa, tégla, kő) megszerezheti, a szükséges áruk darabjáért további 1 
érmét fizetve az építésznek. A fizetéshez használt érmék szintén az építész 
mezőjére kerülnek.

Egy épület akár kizárólag érmék befizetésével is felépíthető, valamint egy adott 
típusú áruból több is vásárolható, ha szükséges.

Figyelem: Csak a jelzett 3 árutípus vásárolható meg és erre kizárólag az 
építész akció használatakor van lehetőség.

Példa: 
A sárga játékos a hentest szeretné felépíteni. Ehhez 2 
téglára és 1 kőre van szüksége.

Van 1-1 ébren lévő falusija a kőbányán és a téglaégetőn.
Tehát a második tégla hiányzik neki. Mivel más faluban nincs falusija egy 
másik téglaégetőn, ezért a hiányzó téglát az építésztől kell megvennie.
Így 1 érmét felhasználva aktiválja az „építész” akciót és további 1 érméért 
megveszi a hiányzó téglát.

Az új épületek a faluközpont körüli tetszőleges, üres mezőkre építhetők. Amint 
egy játékos letesz egy új épületet, azonnal leellenőrzi, hogy a saját 
faluközpontjában találhatók-e falusiak. Amennyiben van ott falusi, akkor ő 
azonnal beköltözik az új épületbe. A játékos ezután újabb épületet építhet, 
feltéve, hogy további érméket fizetett az építésznek. Egy éppen most épített 
épületet adott esetben már használhat is. (Lásd még az „A falusiak” és az „Az 
épületek” részeket a függelékben a 6. oldaltól.)

Ha a játék egy későbbi fázisában egy játékos teljesen körbeépíti a 
faluközpontját, akkor belekezdhet egy második „gyűrű” építésébe.
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Az a játékos, aki elsőként, illetve aki másodikként építi 
teljesen körbe a faluközpontját, 4, illetve 2 győzelmi 
pontot kap és elveszi a hozzá tartozó speciális lapkát.

Ezen győzelmi pontok megszerzéséhez az összes érintett épületen (kivéve 
a győzelmi pontot adó épületeken) legalább egy falusinak kell lennie.

Fuvaros
A fuvaros árukat szállít a következő nagyváros piacára. Minden 
játékos minden árut 1-szer szállíthat el a játék során. Amikor 
egy játékos elszállít egy árut, akkor az egyik szállításjelölő 
kockáját ráteszi a piac adott áruhoz tartozó mezőjére. Minden, 
a piacon lévő szállításjelölő kocka 1 győzelmi pontot ér.
Ha egy játékos elsőként szállít el egy adott komplex árut, akkor 
az 1 győzelmi ponton kívül megkapja az árunak megfelelő 
árulapkát is, ami további 1 vagy 2 győzelmi pontot ér.

A piros játékos 2 érmét fizet a fuvarosnak és így 2 árut szállít a piacra.

1 fát és 1 sört szállít és ezt jelöli a piac megfelelő mezőin is. Mivel ő 
az első, aki a „sör” komplex árut szállítja, ezért megkapja a 
megfelelő árulapkát is.

Fontos: A komplex áruk szállításához NINCS szükség az adott áru 
előfeltételeként jelölt áru(k) leszállítására. A piacon jelölt összerendelés és 
sorrendiség csak a termelési láncok kialakítására szolgál, a szállításra 
azonban nincs közvetlen hatással.
(Lásd a fenti példát: A piros játékos elszállíthatta a sört anélkül, hogy előzőleg
vizet kellett volna szállítania.)

Emlékeztetőül: A fuvaros akció használatakor a játékos nem vásárolhat 
árukat azért, hogy aztán elszállíthassa azokat.

Bónuszpontok a szállításnál

A már említett győzelmi pontokon kívül 4 speciális cél teljesítésével további 
győzelmi pontok szerezhetők a piacon. Az első játékos, aki szállításjelölő 
kockákkal teljesen befedi a piac valamely termelési ágát, megkapja az 
ágnak megfelelő bónuszpont-lapkát.

A kék játékos elsőként fedte le 
teljesen a középső termelési 
ágat (érc-vas-kolomp). Ennek 
díjazásaként megkapja a 
megfelelő bónuszpont-lapkát.

Éjjeliőr
Az éjjeliőr jelenti az egyetlen lehetőséget az alvó falusiak 
felébresztésére. Minden egyes érméért, amit a játékos az 
éjjeliőr mezőjére tesz, felébreszt 1 teljes negyedet egy 
TETSZŐLEGES faluban. Itt minden (saját és más játékoshoz 
tartozó) falusi felébred és az adott figurák ismét álló helyzetbe 
kerülnek.

Figyelem: A faluközpont bal és jobb oldalán lévő épületek két-két 
negyedhez tartoznak, így az ott tartózkodó falusiak felébrednek, amikor 
a játékos a két negyed közül bármelyiken használja az éjjeliőrt.

A piros játékos 1 érmét tesz az éjjeliőrre, hogy 1 negyedet felébresszen a 
falujában. A balra fent lévő negyedet választja. Ezzel felébreszti az alvó 
téglaégetőnőjét és az alvó favágóját is, mivel a favágó-kunyhó részben a bal 
felső negyedhez tartozik. A sárga, alvó téglaégető is felébred. A piros-kék 
kőfejtő pár már ébren van, ezért őket nem érinti az éjjeliőr akció. A 
kecskeólban lévő piros-fehér pár ugyan még alszik, viszont a kecskeól nem 
abban a negyedben található, amelyikben az éjjeliőrt használja a játékos, 
ezért ez a pár tovább alszik.

Pap
A pap segítségével a saját, szabad falusiak beházasíthatók 
másik falvakba.
Egy falusi akkor számít szabadnak, ha még NEM költözött 
be egy házba. Tehát csak olyan falusiak házasíthatók be, 
akik vagy a faluközpontban, vagy az iskolában
tartózkodnak.

Ha egy játékos be szeretne házasítani egy szabad falusit, akkor leveszi az 
adott játékosfigurát a saját faluközpontjáról vagy iskolájáról és átteszi 
- egy MÁSIK falu 
- egyik olyan épületére, amin csak 1, ELLENKEZŐ nemű falusi található.

A fehér játékosnak van egy szabad fiatalembere az iskolában és egy szabad, 
munkanélküli nője a faluközpontban. 2 érmét fizet a papnak azért, hogy 
mindkettőt megházasítsa.
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A piros játékos 
falujában van 
egy egyedülálló 
favágó (férfi).

A kék játékos 
falujában mindjárt 3 
egyedülálló falusi is 
található:
Egy kofa (nő), egy 
vízhordó (férfi) és 
egy gabonatermelő 
(férfi).

A fehér játékos az iskolájában lévő férfit csak a kék játékos kofájával házasíthatja 
össze. A fehér nő azonban szabadon választhat a három férfi közül. A fehér 
játékos a kék gabonatermelő mellett dönt. Az, hogy az összeházasítandó 
falusiak éppen ébren vannak, vagy alszanak, semmiben sem befolyásolja az 
összeházasítás lehetőségét.
Ha annak a játékosnak a faluközpontján, ahova a másik játékos falusija 
beházasodott, még van legalább 1 érme, akkor a falusiját beházasító elvehet 
onnan egy érmét. Ha egy saját érmét vett el, akkor azt már az aktuális 
fordulóban is felhasználhatja – azonban az éppen futó körében már nem. Ha 
egy másik játékos érméjét veszi el, akkor azt a saját faluközpontjára teszi 
hozománynak. Ha egy esküvő alkalmával több érme is rendelkezésre áll 
hozományként, akkor az aktív játékos választ 1-et közülük.

A fehér játékos mindkét falusiját az új élettársa mellé állította.
Ezen kívül megkapja a fehér és a piros érmét, amik még a kék játékos 
faluközpontján vannak. A fehér érmét felhasználhatja a következő körében, a 
piros érmét pedig a faluközpontjára teszi.

Bába
A bába akciót használva a játékos új falusiakat hozhat be a 
játékba. Minden olyan érméért, amit egy játékos a bába 
mezőjére tesz, a SAJÁT falujában lévő 1 pár 1 gyereket 
(=új falusi játékosfigurát) hoz a világra. A játékos kiválaszt 
egyet a saját falusi játékos-figuráiból (igen, teljes 
születésszabályozás) és eldöntve az egyik épületén lévő 
saját párja mellé teszi.

Fontos: Minden pár csak 1 gyereket hozhat a világra 
körönként. Azonban a bábát fordulónként többször is ki lehet 
választani, így egy pár több gyerekkel is gyarapodhat egy 
fordulóban.

Egy forduló vége

A forduló akkor ér véget, amikor már csak 1 játékos rendelkezik saját 
érmével. Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy ez a játékos még nem került 
sorra az adott fordulóban. Cserébe megkapja a kezdőjátékos-lapkát és ő lesz 
a következő forduló kezdőjátékosa. Ezen kívül a kezdőjátékos-lapka 1 
győzelmi pontot ér.

A következő lépéseket kell végrehajtani a megadott sorrendben:

1. Személylapkák kiosztása

Mind az 5 személyiséghez (építész, fuvaros, éjjeliőr, pap és bába) tartozik 1-1 
lapka. A játék elején ezek a nekik kialakított mezőn találhatók. Most meg kell 
nézni mind az 5 akciómezőnél, hogy valamelyik játékos több érmét rakott-e rá, 
mint bármelyik másik játékos. Ha van ilyen játékos, akkor ő megkapja az adott 
lapkát. Ha nincs ilyen játékos (mert senki sem hajtott végre akciót az adott 
mezőn, vagy mert egyenlőség alakult ki 2, vagy több játékos között), akkor a 
lapka a helyén marad – tehát vagy az akciómezőn, vagy a lapkát előzőleg 
megszerző játékosnál.

Az építészlapkát a sárga játékos kapja, mivel ő több érmét tett ide minden más 
játékosnál. A fuvaroslapka a piros játékoshoz kerül, ugyanezen okból kifolyólag. 
Az éjjeliőrlapka nem kerül kiosztásra, illetve az aktuális tulajdonosánál marad, 
mivel ide senki sem tett érmét ebben a fordulóban. A paplapkát a fehér játékos 
kapja, mivel egyedül ő tett ide érméket. A bábalapka nem kerül kiosztásra, 
illetve az aktuális tulajdonosánál marad, mivel a kék és a piros játékos 
ugyanannyi érmét tett ide.

Egy személylapka birtoklása 2 előnnyel jár:
1. A birtoklás önmagában 1 győzelmi pontot ér.
2. Akinek a tulajdonában van egy személylapka, az a saját körében végrehajthat 

1 további akciót az adott személyiséggel. Tehát a játékos a normál akciójánál 
érmékért cserébe felhasználja egy (tetszőleges) személyiség képességét és a 
személylapkával 1 további akciót hajthat végre a lapkához tartozó 
személyiséggel. Ez lehet egy további akció a normál akcióhoz választott 
személyiséggel is. 

Példa: A játékos a fuvarost választja és 2 érme felhasználásával 2 árut szállít 
a piacra. Ezután a pap személylapkát – amit az előző forduló során szerzett 
– használva beházasítja 1 falusiját egy másik faluba.

Itt a következőket kell figyelembe venni:
a) Egy játékos a saját körében csak 1 személylapkát használhat.
b) Amennyiben a játékosnak már nincs több akciója, mert elfogytak az érméi, 

akkor már a még meglévő személylapkáit sem használhatja.

További szabályok a személylapka használatakor:
a) A kiegészítő akció a normál akció előtt vagy után hajtható végre. Egy 

akció nem szakítható meg, tehát először be kell fejezni a másik akció 
megkezdése előtt. Azonban:

b) Ha egy játékos felhasznál egy személylapkát és a normál akciójának is 
ugyanazt az akciót választja, akkor a két akció végrehajtása együtt
történik.
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c)  Speciális eset: Normál esetben egy személylapka felhasználásánál a 
játékos nem ad be érméket. Azonban ha a játékos az építész 
személylapkát használja 1 építés akcióhoz, akkor a kiegészítő akciónál is 
vásárolhat árukat (fát, téglát, követ) érmékért.

2. Érmék visszavétele az akciómezőkről
Minden játékos visszaveszi az érméit a személyiségekről a saját készletébe.

3. A falusiak visszaérkeznek az iskolából a faluba
Legkésőbb ekkorra felnőnek a gyerekek (néhányan időközben már 
megházasodtak) és most már teljes értékű tagjai a faluközösségnek. Ha a saját 
faluban van üres épület, akkor oda beköltöznek az új lakók. Ha több üres épület 
van, mint ahány új falusi, akkor a játékos dönti el, hogy mely épületekbe 
költöznek be és melyek maradnak üresen. Ha több új falusi van, mint ahány 
üres épület, akkor a játékos dönti el, hogy mely falusiak költöznek be a 
rendelkezésre álló épületekbe. Azok a falusiak, akiknek nem jutott üres épület, 
egyelőre a faluközpontra kerülnek. Onnan a következő fordulóban 
megházasodhatnak, vagy beköltözhetnek az újonann épülő épületekbe.
Ennél a fázisnál jelentősége lehet a játékossorrendnek. Ha szükséges, akkor ezt 
a fázist a játékossorrend szerint kell lejátszani, az új kezdőjátékostól indulva.

4. A gyerekek iskolába mennek
Minden olyan gyerek, amely a bába segítségével ebben a fordulóban került be 
a játékba, iskolába megy. Onnan a következő fordulóban megházasodhatnak, 
vagy a következő forduló végén a faluközösség részévé válnak.

5. A győzelmi pontok beállítása
Minden játékos beállítja a győzelmi pontjait az aktuális állásnak megfelelően.

A lehetséges győzelmi pontok áttekintése:

- 1 győzelmi pont a kezdőjátékos-lapka birtoklásáért

- 1 győzelmi pont minden, a piacon lévő szállításjelölő 
kockáért

- 1, illetve 2 győzelmi pont minden árulapkáért

- 1 győzelmi pont minden személylapkáért

- 3 győzelmi pont minden győzelmi pontot adó 
épületért

- 4, 2, illetve 1 győzelmi pont minden elsőként lefedett 
termelési ágért

- 4, illetve 2 győzelmi pont a falu teljes 
körbeépítéséért

Amennyiben ezután egy játékosnak 20 vagy több győzelmi 
pontja van, akkor a következő lépésre már nem kerül sor és 
a játék véget ér (lásd lent az „A játék vége” részt).

6. Új épületek
Húzzatok fel 5 új épületet a 2-es oszlopból és tegyétek őket a még meg nem 
épített épületekhez! Ha kifogy a 2-es oszlop, akkor folytassátok a 3-as 
oszloppal!

Ezután egy új forduló kezdődik.

A JÁTÉK VÉGE

A játék akkor ér véget, ha a győzelmi pontok beállítása után valakinek 20 vagy 
több győzelmi pontja van. Ez a játékos a győztes.
Ha több játékosnak is 20 vagy több győzelmi pontja van, akkor a legtöbb 
győzelmi ponttal rendelkező játékos nyert. Egyenlőség esetén össze kell 
számolni az érintett játékosok ébren lévő falusijait (minden faluban). Az nyert, 
akinek több ébren lévő falusija van. Ha még így is döntetlen alakul ki, akkor az 
érintett játékosok osztoznak a győzelemben, illetve a helyezésen.

FÜGGELÉK

Az épületek

A játékban 3 különböző fajta épület található:

  Termelőépületek          Csereépületek            Győzelmi pontot
                                                                                  adó épületek 

A falu teljes körbeépítéséért járó bónuszpontok megszerzéséhez a termelő- és 
csereépületeken legalább egy falusinak kell lennie. Amíg egy termelő- vagy 
csereépület üres, addig a falu nem számít teljesen körbeépítettnek. A győzelmi 
pontot adó épületek mindig beleszámítanak a falu teljes körbeépítésébe, habár 
ezeken soha nem tartózkodik falusi.

1. Termelőépületek

A termelőépületeken legalább egy ébren levő falusinak kell lennie ahhoz, hogy 
termeljenek.

Kezdőépületek:
15 épület:
típusonként 3 db

Magtár

Favágó-kunyhó

Kút

KőbányaTéglaégető
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Ércbánya Tehénistálló Kecskeól

Sütöde

Tejfeldolgozó üzem

Tejfeldolgozó üzem

Sajtgazdaság

Sajtgazdaság

Sörfőzde

Hentes

Hentes

Cserzőműhely

Cserzőműhely

Kolompkészítő-műhely

Kolompkészítő-műhely

Vasmű

1-es oszlop: 9 épület:
típusonként 3 db

2-es oszlop: 11 épület:
típusonként 2 db

típusonként 1 db

3-as oszlop: 5 épület:
típusonként 1 db

2. Csereépületek

A csereépületek alapvetően ugyanúgy működnek, mint a termelőépületek: 
A játékosnak rajta kell legyen egy ébren lévő falusija a csereépületen és 
rendelkeznie kell egy megtermelt áruval, amit a cseréhez felhasználhat. Minden 
csereépület 1 rajta ábrázolt árut 1 másik, szintén rajta jelölt árura cserél.

Példa:

A fehér játékosnak van egy sütödéje és szeretne egy kenyeret szállítani a 
piacra. Nincs magtárja és nem tud gabonát termelni, amire viszont szüksége 
van a kenyér előállításához. Azonban van egy piactere, ahol fát, téglát, követ, 
ércet, gabonát és vizet tud egymás között átváltani. A kőbányáját használva 
termel 1 követ. A követ átcseréli a piactéren 1 gabonára és így már elő tudja 
állítani a kenyeret a sütödében, amit aztán elszállíthat a piacra.

A játékban a következő csereépületek találhatók:

1-es oszlop: 2 x piactér: 
A játékos a piacteret használva átválthat egy egyszerű 
árut (fát, téglát, követ, ércet, gabonát, vizet) egy másik 
egyszerű árura.

2-es oszlop:
1 x marhapiac és 1 x kecskepiac:
A marhapiacon tehenet, kenyeret és 
vasat lehet egymás között átváltani.
A kecskepiacon kecskét, sört és vasat 
lehet egymás között átváltani.

3-as oszlop: 2 x élelmiszerbolt: 
A élelmiszerboltban a komplex áruk (tej, sajt, hús, kelme és 
kolomp) válthatók át egymás között.

3. Győzelmi pontot adó épületek

A győzelmi pontot adó épületeket csak meg kell építeni és onnantól kezdve 3 
győzelmi pontot érnek. Ezek nem termelnek semmit és a falusiak sem tehetők 
rájuk. A falu teljes körbeépítésébe (és az érte járó bónuszpontok kiosztásába) 
beleszámítanak a győzelmi pontot adó épületek, habár ezeket soha nem 
foglalják el a falusiak.

3-as és 4-es oszlop: mindkét oszlopban 4-4 db, típusonként 1 db

        Malom                      Fogadó                  Községháza                 Templom

A falusiak

A falusiak a következő helyeken tartózkodhatnak: a készletben, a saját vagy 
egy másik falu egyik termelő- vagy csereépületén, a saját faluközponton, az 
iskolában, vagy „újszülöttként” egy párnál az egyik saját termelő- vagy 
csereépületen.

Alapvetően érvényes:
Nincs lehetőség egy esküvő elutasítására vagy megakadályozására. Ezen kívül 
nincs válás, azonos neműek közötti házasság, valamint házasságkötés 
ugyanazon játékos falusijai között. Ha egy falusi egyszer letelepedett  (vagyis 
beköltözött egy házba), akkor a játék végéig azon a helyen marad.

A készletben lévő falusiak
+  arra várnak, hogy a „bába” személyiséget és egy párt használva a saját 

falujukba (és így a játékba) kerüljenek.

A saját falu egyik termelő-/csereépületén lévő falusiak
+  használhatják az épületet (árutermelésre, illetve cserére) akkor, ha ébren 

vannak. Utána aludni mennek.
+ összeházasodhatnak egy másik játékos egyik ellenkező nemű falusijával 

akkor, ha még egyedülállók, attól függetlenül, hogy ébren vannak, vagy 
alszanak. (Ezen állapotuk nem változik meg.)
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+ amennyiben már házasok, körönként 1 gyereket hozhatnak a világra, attól 
függetlenül, hogy ébren vannak, vagy alszanak. (Ezen állapotuk nem 
változik meg.)

+ felébreszthetők az éjjeliőrrel, ha alszanak.
+ a helyükön maradnak a játék végéig. (Az épületüket NEM hagyhatják el azért, 

hogy beházasodjanak egy másik faluba, vagy hogy átköltözzenek a saját falu 
egy másik épületébe.)

Egy másik falu egyik termelő-/csereépületén lévő falusiak
+  használhatják az épületet (árutermelésre, illetve cserére) akkor, ha ébren 

vannak. Utána aludni mennek.
+ felébreszthetők az éjjeliőrrel, ha alszanak.
+ a helyükön maradnak a játék végéig.

A saját faluközponton lévő falusiak
+  azonnal letelepednek, amint új termelő-/csereépületek épülnek a faluban, 

ha jut nekik hely. (Ébren maradnak.)
+ beházasodhatnak egy másik faluba. (Ébren maradnak.)

Az iskolában lévő falusiak
+  a forduló végén kijönnek az iskolából és rákerülnek egy saját termelő-/ 

csereépületre (ha van üres hely), vagy a faluközpontra mennek. (Ébren 
maradnak.)

+ beházasodhatnak egy másik faluba. (Ébren maradnak.)

Valamely termelő-/csereépületen tartózkodó párnál lévő újszülöttek
+ a forduló végén iskolába mennek.

A JÁTÉK 2 SZEMÉLY RÉSZÉRE

Kétszemélyes játék esetén a három- és négyszemélyes játék szabályai 
érvényben maradnak, a következő változások kivételével:

Előkészítés 
+ Először válasszatok véletlenszerűen egy kezdőjátékost! A kezdőépületek 

előkészítése ugyanúgy történik, mint 3 játékosnál (tehát típusonként 2 
kerül a játékba), majd a kezdőépületek szétosztása a normál szabályok 
alapján zajlik. (Esetleg minden játékos véletlenszerű választással kapja 
meg a faluközpontját és a hozzá tartozó 3 épületlapkát.)

+ Mindenki megkapja a saját színéhez tartozó játékelemeket.
+  Tegyetek ki egy harmadik faluközpontot semleges falunak és helyezzetek 

egy harmadik (semleges) színhez tartozó falusiakat készenlétbe! 
A semleges falu megkapja a maradék 4 épületlapkát, így minden 
épülettípusból pontosan 2 lesz a játékban. 
Példa: Ha a játékosok a „favágó-kunyhó”, „téglaégető” és „magtár”, valamint 
a „favágó-kunyhó”, „kőbánya” és „magtár” épületekkel kezdenek, akkor a 
semleges falu a „kőbánya”, „téglaégető” és 2 x „kútmester” épületeket kapja 
meg.

+  A semleges épületeket a két játékos felváltva teszi le és mindegyikre 
rátesznek egy-egy semleges falusit is. Ehhez 2 semleges párt használhat-
nak fel a játékosok. Az a játékos kezdi a lerakást, aki eredetileg nem lett 
kezdőjátékosnak kijelölve. 
A többi semleges falusi a semleges faluközpontra kerül. Miután elkészült a 
semleges falu, a játékosok a saját faluikat a normál szabályok szerint építik 
fel.

+ Mindkét játékos 1-1 saját érmét tesz a semleges faluközpontra és az ellenfél 
faluközpontjára. 1 semleges színű érme kerül a semleges falu mellé.

A játék menete
Az alapvető játékmenet változatlan marad.
+  A játékosok tevékenykedhetnek az ellenfél falujában és a semleges faluban 

is, vagyis mindkettőbe beházasodhatnak és használhatják az ott lévő saját 
falusijaikat.

+  A semleges falu önmagától nem cselekszik és nincs saját akciófázisa. 
Ugyanakkor a semleges falu is képes bizonyos lépésekre:

+ Saját akció végrehajtása helyett az aktív játékos elveheti a semleges érmét, 
hogy azzal a semleges falu helyett hajtson végre egy akciót – feltéve, hogy 
az érme még a semleges falu mellett található. A semleges faluban csak a 
„pap” és az „építész” akciók választhatók.

Pap: Az aktív játékos elvehet egy falusit a semleges faluközpontról és 
beházasíthatja a saját falujába.
Építész: Az aktív játékos felépít egyet az építésre használható (képpel 
felfelé fordított) épületek közül a semleges faluban és ráteszi az egyik 
semleges falusit. Az építésért nem kell áruval fizetni.

+ Fordulónként tehát csak az egyik játékos hajthat végre pontosan 1 
akciót a semleges faluban.

+ A semleges falusiak más módon nem használhatók. Nem termelnek, nem 
fáradnak el, nem születik gyerekük a semleges faluban, stb.

A forduló vége: A forduló akkor ér véget, ha már csak az egyik színű korong 
van játékban. Ha ez a semleges falu színe, akkor megváltozik a kezdőjátékos 
személye.

A játék szerzője:
Matthias Cramer 1969-ben, röviddel az ebédidő előtt látta meg a 
napvilágot és azóta lelkes játékos. Kedveli a szép idő-garantált 
búvárkodást, mindent, aminek köze van a történelemhez, a 
modellvasút-építést, a világ söreit, a sajt-fondüt, az amerikaiatlan 
filmeket az USA-ból és a száguldást.

Tíz évvel ezelőtt adott egy érmét egy sváb anyakönyvvezetőnek és azóta nem 
csak a falusi életbe kap betekintést, hanem egy megbízható forráson keresztül 
hozzájut az igazi „Maultasche”-hoz* is. Így jött létre a Helvetia, a Kosmos által 
kiadott második játéka.

* Maultasche: sváb ravioli – a sváb konyha specialitása; vagdalt hússal,
spenóttal, hagymával és áztatott zsemlével töltött tészta.

A szerző és a kiadó köszöni a tesztjátékosok résztvételét, különösen Xavi 
Bühlmannét, aki a svájci környezet megalkotásában segédkezett.
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