
In the Shadow of the Emperor
by Ralf Bulkert

2-4 játékos számára

Tartozékok
1 db játéktábla
28 db báró/pár lapka (4 színben, szinenként 7 db)
12 db lovag lapka (4 színben, színenként 3 db)
4 db színes jelzőkorong
12 db város (4 színben, színenként 3 db)
4 db pontjelző
3 db császári város
1 db körjelző
1 db uralkodó jelző
21 db akciókártya
41 db győzelmi pont kártya
4 db szavazó kártya
1 db kezdő állapotot kialakító kártya
1 db szabályfüzet

A játéktáblán megtalálható a “Tallér jelzősáv”, az “Uralkodó trónja” a körjelző sávval, három mező a 
“Győzelmi Pont kártyáknak”, és 7 db választófejedelemség - felső sor: 3 db egyházmegye / érsekség

              - alsó sor:  4 db világi fejedelemség

Minden játékos választ egy színt, és elveszi a választott színben a következőket:
7 db nemes lapka – egyik oldala”Báró”, másik oldala “Pár”
3 db lovag
3 db város
1 db pontjelző
1 db színes jelzőkorong
1 db választási kártya
1 db összegző kártya

Helyezd az alábbiakat a játéktáblára:
1 db körjelző – helyezd ezt a körjelző sáv “1” mezőjére
Válogasd szét a GYőzelmi Pont kártyákat értékük szerint, és tedd azokat a megfelelő mezőkre.

Helyezd a következőket a játéktábla mellé:
1 db uralkodó jelző
3 db császári város
1 db kezdő állapotot kialakító kártya

Helyezd az akciókártyákat 13 kupacba, az alábbiak szerint. Minden kupac csak egy féle akciókártyát 
tartalmazhat. Néhány kupacban csak 1 db akciókártya lesz. Az ábra 4 játékos játékának előkészítését 
mutatja. Kevesebb játékos esetén nem használunk minden akciókártyát.
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Kék kártyák:
3 db Orvos
2 db Mozgás
1 db Pápa
1 db Kiközösítés
1 db Egyházi befolyás
1 db Bűnbocsánat

Lila kártyák:
4 db Bevándorlás
3 db Városalapítás
1 db Előléptetés
1 db Külföldi király lánya
1 db Szürke eminenciás

Szürke kártyák:
1 db Vetélytárs
1 db Lovag 

A JÁTÉK CÉLJA
A német birodalom a késői középkorban. A játékosok nemesi családok szerepébe bújnak, akik 
megpróbálják igényüket érvényesíteni a trónra. Városok építésével, választófejedelemségek feletti 
befolyással próbálnak győzelmi pontokat szerezni.  
A legtöbb győzelmi pontot szerző játékos nyeri a játékot.

ELŐKÉSZÍTÉS
A játékosok választanak egy kezdőjátékost. Ő lesz a császár, és elveszi az “császár jelzőt”.
A császár lehelyezi a három császári város egyikét, az általa választott egyik “város mezőre”.

A “kezdő állapotot kialkító kártya” segítségével a játékosok nemeseket helyeznek fel a játéktáblára. 
Mindig a lehelyezett lapka felső oldala mutatja az adott nemes életkorát. 
A császár kezdi a lehelyezést, majd az óramutató járásának irányába követi őt a többi játékos.

1.A császár lehelyezi az egyik Báró/45 lapkáját a trónra. A többi játékos lehelyezi az egyik Báró/
45 lapkáját a választása szerinti választófejedelemség egyik választó mezőjére.
2.Minden játékos lehelyezi az egyik Pár/35 lapkáját a választása szerinti választófejedelemség 
egyik nemes mezőjére.
3.Minden játékos lehelyezi az egyik Báró/25 lapkáját a választása szerinti választófejedelemség 
egyik nemes mezőjére.
4.Minden játékos lehelyezi az egyik Pár/15 lapkáját a választása szerinti választófejedelemség 
egyik nemes mezőjére.
5.Minden játékos lehelyezi az egyik lovagját a választása szerinti választófejedelemség egyik üres 
nemes, vagy kastély mezőjére.
6.Minden játékos lehelyezi a pontozó jelzőjét a Tallér jelzősáv “7” mezőjére (a sötét területre), és 
a színes jelzőkorongját a Tallér jelzősáv “7” mezőjére (a világos területre).

Most minden játékosnak négy nemese (Báró, Pár), és egy lovagja van a játéktáblán.
Az előkészületek jelentik az első kör I.-II.-III. fázisát. Így az első kör a IV. fázissal kezdődik.
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A KÖRÖK FELÉPÍTÉSE
A játék 5 körből áll. Minden kör 8 fázist tartalmaz, melyek az alábbi sorrendben követik egymást.

1.Bevétel
2.Életkor
3.Utódok
4.Új választók
5.Császár választás
6.Császári előjogok
7.A kör jelző mozgatása

A III. és a IV. fázist mindig a császár (kezdő játékos) kezdi. A többi játékos az óramutató járásának az 
irányába követi őt. A többi fázisban a sorrendnek nincs szerepe.

I. fázis – Bevétel
Ebben a fázisban a játékosok Tallérokat gyűjtenek be. 
A játékosok a Tallérjaik számát a “Tallér jelzősávra” lehelyezett pontjelzőjükkel jelzik. 
A játékosok ezt követően a színes jelzőkorongjukat a pontjelzőjükkel azonos szintre mozgatják.

Az előző körből megmaradt Tallérjaik számához minden játékos hozzáad:
6 Tallér alap járandóságot
1 Tallért minden saját városáért, amely a játéktáblán van.
1 Tallért az általa irányított városokért – minden olyan ellenfél (különböző színű) városért, amely 
abban a választó fejedelemségben fekszik, ahol a játékosnak választófejedelme van.

A Duchy of Saxony választófejedelemségben tartozkodó választó a választófejedelemség szavazójának 
előjogaként elvesz 2 Tallért. Császári városokért nem gyűjthetők be Tallérok.
Egy játékosnak legfeljebb 12 Tallérja lehet. Az ezen felüli Tallér mennyisége elvesztésre kerül.

II. fázis – Életkor
Ebben a fázisban minden nemes (Báró/Pár) egy életkor-szintel növekszik.

Az a nemes, amely a II. fázis kezdetén “45” éves, az az idős korának köszönhetően visszavonulni 
kényszerül. (a lapka visszakerül a megfelelő játékos készletébe)
Az összes többi nemes lapkát 90 fokkal az óramutató járásának irányába  kell forgatni.
Ha a császár lapkája eléri az öregkort, akkor az császár lapkájának tulajdonosa egy nemesét 
leveszi a játéktábláról (a levett nemes nem lehet egy “szavazó”!), és lehelyezi azt a trónra. (a 
trónra helyezett nemes életkora a trónralépéskor változatlan marad) Ha a játékosnak nincs 
nemese a játéktáblán, akkor elvesz egy nemest a készletéből, és azt helyezi a trónra “45” éves 
életkorral.

III. fázis – Utódok
Ebben a fázisban az előző körből a játékosok játékterületén maradt akciókártyák párosításával utódok 
jönnek a világra. Az uralkodó játékosa kezdi a fázist, majd őt követi a többi játékos az óramutató 
járásának az irányába. 
A rózsaszínű kártyák lány gyermeknek, a kék kártyák fiú gyermeknek felelnek meg.

Amikor egy játékosnak több kék, mint rózsaszín akciókártyája van: ilyenkor egy fiút nemz. Ekkor 
a játékos elvesz egy “Báró” lapkát a készletéből, és lehelyezi azt “15” évesen bármelyik üres 
nemes mezőre, egy választása szerinti választó fejdelemségben.

Ha a választott választó fejedelemségben minden a nemes mező foglalt, akkor a játékos 
kitaszíthatja onnan az ellenfelei egyikének az egyik lovagját. 
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A lovag visszakerül a tulajdonosának  készletébe. A lovagok csak nemes mezőkről taszíthatók 
ki, kastély mezőkről nem! A játékos aztán leteszi a “Báró”-ját a megüresedett nemes mezőre.

Amikor egy játékosnak azonos számú, vagy több rózsaszín, mint kék akciókártyája van, akkor 
egy leánya születik. A játékos kiválaszthatja bármelyik ellenfele egy még nőtlen “Báró”-ját, és 
megkérdezi az ellenfelet, hogy a “Báró”-t érdekelné-e egy esetleges házasság?

(*-* Trier, Köln, Mainz egyházmegye esetleges választója nem házasodhat! *-*)
- ha az ellenfele belegyezik, a játékos a leánnyal 1 Győzelmi Pontot szerez (elvesz “1” értékű 
GYP kártyát). Az ellenfél átfordítja a “Báró” lapkáját a “Pár” oldalára (ők már házasok). Az 
életkor a lapkán nem változik.
- ha az ellenfele elutasítja a házassági ajánlatot, akkor a leány csatlakozik egy zárdához, és 
ájtatossá válik. A játékos nem készíthet egy újabb ajánlatot egy másik “Báró” számára. Begyűjt 
1 Tallért (a pontjelzőjét, és a színes jelzőjét egy mezővel feljebb mozgatja a tallér jelzősávon).

A játékos választhatja azt is, hogy a házassági ajánlat készítése helyett, azonnal zárdába küldi a leányát, 
begyűjtve érte 1 Tallért.

Példa egy sikeres házasságra:
- “A” játékosnak azonos számú rózsaszín és kék akciókártyája van. Ezért leánya születik. 
- “A” játékos megkédezi “B” játékost, hogy a branderburgi “Báró”-ját érdekelné-e egy házasság?
- “B” játékos beleegyezik a házasságba, és átfordítja a báróját a lapka “Pár” oldalára.
- “A” játékos 1 GYP-t szerez.
Ha egy játékosnak nincs akciókártyája a játékterületén, akkor nincsenek utódjai sem, és semmit nem 
szerez ebben a körben. 

*-* A fázis végén a játékosok játékterületén található minden akciókártya visszakerül a közös 
készletbe! *-*

IV. fázis – Akciók
Ebben a fázisban a játékosok három lehetséges cselekedet közül választhatnak.
1. Vásárolj és helyezz le akciókártyákat. (az akciókártyák leírását később találod)
2. Használd egy “választó” előjogát. (ami a IV. fázisban használható)
3. Helyezz le, vagy mozgass egy lovagot.    

Az uralkodó játékosa kezdi a fázist, majd őt követi a többi játékos az óramutató járásának az irányába. 
A játékosoknak több fordulójuk van a fázis folyamán. A játékosok minden fordulóban a lehetséges 
három cselekedet egyikét választhatják, vagy passzolnak. 
Ha egy játékos úgy dönt, hogy passzol, akkor számára véget ért a fázis.

1. Vásárolj és helyezz le akciókártyákat -  A játékos elvesz egy akciókártyát, és lehelyezi azt színnel 
felfelé fordítva a játékterületére. A játékos kifizeti a kártyán látható költséget, amit a pontjelzőjének 
lefelé mozgatásával jelez a Tallér jelzősávon. Végrehajtja a kártyán látható akciót, vagy megtartja amíg 
majd a megfelelő fázisban használni tudja.

2. Használd egy “választó” előjogát - A játékos a választóját a választófejedelemségben az előjog 
mezőre mozgatja, ahol a választó végrehajtja a választófejedelemség nyújtotta előnyt. (az előjogok 
értelmezését lásd később)
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3. Helyezz le, vagy mozgass egy lovagot -  A játékos fizet 1 Tallért és lehelyez egy lovagot a 
készletéből egy üres nemes, vagy kastély mezőre, VAGY mozgatja a játéktáblán levő lovagjai egyikét 
egy üres nemes, vagy kastély mezőre.

Különleges szabályok a IV. Fázisban:
Amikor egy pakliból minden akciókártya elvételre került, akkor az akció tovább nem érhető el 
abban a körben. (kivéve”Trier” egyházmegye előjoga)
Ha egy játékos nem tud, vagy nem fog felhasználni egy akciót, akkor nem veheti el az   
akciókártyát – még ha ki is tudná azt fizetni.
Amikor egy játékos a “vetélytárs/rival” akciókártyát választja, akkor a IV.fázis számára 
befejeződött.
A “lovag/knight” a készletben marad. Így egyik játékos sem tudja elvenni a kártyát. A kártya 
csupán arra szolgál, hogy emlékeztesse a játékosokat, hogy egy lovag lehelyezéséért, vagy 
mozgatásáért 1 Tallért kell fizetni.
A “szürke eminenciás/gray eminence” akciókártyát csak a branderburgi választófejedelemség 
választója választhatja. (az előjogokról bővebben később)

Minden választott akciókártya a játékosok játékterületén marad a következő kör III.fázisáig, amíg 
azokat utódok nemzésig felhasználják. Az utódok nemzése után az akciókártyák viszakerülnek eredeti  
helyükre. Amikor egy játékos akciókártyát vásárol, akkor a Tallér jelzősávon a színes jelzője a helyén 
marad. Ez szolgál ellenőrizni a játékosok fizetését az akciókért.

V. fázis – Új választók
Ebben a fázisban a játékosok minden választófejedelemséget ellenőriznek. 
Megnézik, hogy történt-e változás a hatalomban, és ha igen, akkor ki az új örökös. Ez a 
következőképpen zajlik:

Minden választófejedelemségben a játékosok megszámolják saját Hatalom Pontjaikat. 
(továbbiakban “HP”). A hatalompontok a játékelemeken (nemes lapka, lovag lapka), és a 
játéktáblán látható tornyok után járnak. Pontok kaphatók lovagokért, városokért (1-1 pont), 
nemesekért (Báró - 1 pont, Pár – 2 pont).
• Minden császári város 1 Hatalom Pontot ad a jelenlegi császárnak. (*-* Ezeket a városokat úgy 

kell tekinteni, mintha az éppen uralkodó császár színével azonos színű város lenne! Bevételt 
nem hoz, csupán HP ad! *-*)

Egy választófejedelemségben a legtöbb hatalom ponttal rendelkező játékos “választófejedelemmé” 
válik. Amikor döntetlen állás van több játékos között a hatalom pontok tekintetében, akkor az uralkodó 
eldönti, hogy közülük ki lesz a “választó” a választófejedelemségben.

Eredmény_1: hatalom váltás – egy új játékos válik választóvá, és azonnal 2 GYP-t szerez
A hatalmat átadó játékos félreteszi az előző választóját. Az új választó játékosa elveszi a 
nemesei egyikét a választófejedelmeségben, és lehelyezi azt a “választó” mezőre.  
Majd a volt választó lehelyezi a félretett választóját egy üres nemes mezőre (helycsere!) 
ugyanebben a választófejedelemségben. 
Trier, Köln, és Mainz választófejedelemség választó mezőjére csak “Báró” tehető.
(“Pár” nem helyezhető le!) 
Az a játékos, aki az új választót helyez le azonnal 2 GYP-t kap.

Eredmény_2: az eddigi választó marad hatalomban, neki ezért nem jár GYP
Minden marad az eredeti állás szerint, és a játékos nem kap GYP. (kivétel – Mainz, lsd. a 
további információkat az előjogokról)
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Ha egy játékosnak van elegendő HP-ja átvenni a hatalmat a jelenlegi választótól egy 
választófejedelemségben, de ott nincs (vagy nincs alkalmas) nemese leváltani az előző választót, a 
választó mező üresen marad. A leváltott választó egy üres nemes mezőre kerül a 
választófejedelemségben. Ha ott nincs üres nemes mező, akkor egy nemes mezőn álló lovagot 
kitaszíthat – ha lehetséges. Ha ez nem lehetséges, akkor a hatalmát vesztett nemesét vissza kell 
vonnia a saját készletébe. Mivel a fejedelemségben nincs új “választó”, így egyik játékos sem kap 2 
GYP-t, és ez a fejedelemség nem vesz részt a császár választásban (ha lesz a fordulóban).

(*-* Mainz egyházmegye előjogát, annak választója a fázis végén kapja meg. (1 GYP)*-*) 

Példa a hatalomváltásra:
“Vörös” játékos a választó Branderburgban, és van ott egy Párja (2HP) a választó mezőn, és egy 
lovagja (1HP) egy nemes mezőn. Összesen 3HP van vörös játékosnak.
“Zöld” játékosnak van egy Bárója (1HP), egy Párja (2HP), egy lovagja (1HP) egy kastély mezőn, és  
egy városa (1HP). Összesen 5HP van zöld játékosnak Branderburgban.
Így zöld játékos átveszi a hatalmat ebben a választófejedelemségben, ezért vörös játékosnak vissza kell  
vonnia választóját a választó mezőről.
Zöld a Báróját választja, aki választóvá válik, és azt a választó mezőre teszi. Vörös az eddigi  
választóját (egy Pár) visszavonja a választó mezőről, és lehelyezi azt egy üres nemes mezőre.

VI. fázis – Császárválasztás
Ebben a fázisban egy új császárt választanak a játékosok. 
Azonban, erre csak akkor kerülhet sor, ha az egyik játékos a IV. fázisban elvette a „vetélytárs/rival” 
akciókártyát. Máskülönben ez a fázis átugrásra kerül.
 
Minden olyan játékos részt vesz a választásban, aki legalább egy szavazati joggal rendelkezik. 
(*-*beleértve a „Pápa” kártyát is!*-*) A választás a következőképpen zajlik:

Először a játékosok megszámolják, hogy mennyi szavazati lehetőséggel rendelkeznek a választás 
során. Minden választó mezőn levő szavazó, egy szavazati lehetőséget hoz a tulajdonosának. 

Bohemia választófejedelemség választójának további egy extra szavazati lehetősége van. 
A következő akciókártyák módosíthatják a játékosok szavazatainak számát. “Pápa/Pope”, “Egyházi  
befolyás/church influence”, “Kiközösítés/excommunication”

Minden játékos lehelyezi a “Választó kártyáját” a játékterületére a “Császár”, vagy a “Vetélytárs” 
oldalával felfelé, ezzel nyilvánítva ki a véleményét. A játékosok tenyerükkel letakarják a választó 
kártyájukat, hogy a többi játékos ne láthassa azt. A játékosok minden szavazatukat egyik, vagy 
másik jelöltre adják.
A császárnak, és a vetélytársának minden szavazatát saját magára kell adnia, és akkor is szavaz,  
ha éppen egy szavazati joga sincsen.
A tartózkodás a szavástól nem megengedett.
Amikor minden játékos választott - a szavazókártyák lefedésre kerültek -, minden szavazat 
felfedésre kerül, és a győztes kilétét meg kell állapítani.
Ha a császárnak azonos számú, vagy több szavazata van, mint a vetélytársának, akkor ő marad az 
uralkodó.
Ha a vetélytárs szerez több szavazatot, azonnal ő lesz az új császár. Elveszi az uralkodó jelzőt a 
volt császártól, és lehelyezi az egyik nemesét (Báró, vagy Pár) a trónra. 

Nem léphet egyik választójával sem a trónra. Ha a játékosnak nincs megfelelő nemese a 
játéktáblán, hogy lépjen vele, akkor lehelyezi a saját készletéből az egyik Báróját “45” éves 
korral. 

• Az a játékos, aki elvesztette a trónt, visszavonja a nemesét a trónról, és lehelyezi azt egy általa 
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választott választófejedelemség egyik üres nemes mezőjére. Ha az általa választott 
választófejedelemségben nincs üres nemes mező, akkor kitaszíthat onnan egy lovagot (lsd.fent). 
Szintén nézd meg a “Bevándorlás/Permit” akciókártyát.

Mindazon játékosok, akik a győztes uralkodóra adták szavazataikat 1 GYP kapnak. 
A győztes önmaga győzelméért nem kap GYP.

Példa a császár választására:
Vörös játékos a császár. Egy választója van Trierben (1 szavazat), és a játékterületén van a Pápa 
akciókártya (1 szavazat).
Zöld játékos – nála van a “vetélytárs” akciókártya. Van egy választója Bohemiaban (2 szavazat), és  
Saxonyban (1 szavazat).
Kék játékos – van egy választója Mainzban (1 szavazat).
Sárga játékos – van egy választója Rheinben (1 szavazat), és Brandenburgban (1 szavazat).
Kölnben jelen pillanatban nincs választó.
Vörös – mint császár, lehelyzi a szavazat kártyáját az “Uralkodó” oldalával felfelé.
Zöld – mint vetélytárs, lehelyezi a szavazat kártyáját a “Rivális” oldalával felfelé.

Kék és Sárga titkosan választ, hogy melyik jelöltre adják szavazatukat, majd egyidejűleg felfedik a 
válsztásukat.

Kék – a szavazat kártyáját az “Császár” oldalával felfelé tette le.
Sárga - a szavazat kártyáját a “Rivális” oldalával felfelé helyezte le.
Így 3 szavazata van a jelenlegi császárnak, és 5 szavazata van a vetélytársnak.
Zöld nyerte a választást, ő lesz az új császár, így elveszi az uralkodó jelzőt vörös játékostól. Elveszi az 
egyik Báróját Bohemiaból, és lehelyezi azt a trónra.
Vörös elveszi a volt uralkodóját a trónról, és leteszi azt egy általa választott választófejedelemség egyik 
üres nemes mezőjére (ha ott nincs üres nemes mező, akkor kitaszíthat ott egy nemes mezőn álló 
lovagot).
Mivel sárga a győztesre szavazott, így elvesz 1 GYP.

VII. fázis – A császár akciói
A jelenlegi uralkodó végrehajtja azt az akciót, ami a körjelző alatti mezőn látható.
Példa: a körjelző a második körön áll. Az uralkodó 2 GYP kap, és lehelyez 1 császári várost.
1. kör – 2 GYP + 1 birodalmi város lehelyezése
2. kör – 2 GYP + 1 birodalmi város lehelyezése
3.kör – 2 GYP + 1 Tallér + 1 birodalmi város áthelyezése
4.kör – 1 GYP + 2 Tallér
5.kör – 1 GYP

Császári város lehelyezése, vagy áthelyezése: az uralkodó lehelyez a játéktáblára egy császári várost 
egy üres város mezőre, vagy az uralkodó áthelyez egy már a játéktáblán levő császári várost egy új üres 
város mezőre.

VIII. fázis – A körjelző mozgatása
A kör végén a császár egy mezővel jobbra mozgatja a körjelzőt.

A JÁTÉK VÉGE
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A játék az 5. kör VII. fázisának a végén fejeződik be. A legtöbb GYP gyüjtő játékos lesz a győztes.

AKCIÓKÁRTYÁK

Doctor / Orvos
1 Tallér / 4 játékos:3 db, 3 játékos:2 db, 2 játékos:1 db
A játékos csökkenti az egyik nemesének az életkorát (fordítsd el 90 fokkal az óramutató járásával 
ellenkező irányba a nemes lapkát), vagy növeli az egyik ellenfele egyik nemesének éltkorát (fordítsd el 
90 fokkal az óramutató járásának irányba a nemes lapkát). 
Amikor az egy nemes 45 évről átfordul 15 évre, azt a nemest a tulajdonosa azonnal visszateszi a saját 
készletébe. (*-* FAQ3. – a kártya használható bármelyik nemessel, választóval , vagy akár a 
császárral szemben is!*-*)

Move / Mozgás
1 Tallér / 2 db
Egy Báró, vagy egy Pár átteszi a székhelyét egy másik választófejedelemségbe. A játékosnak az egyik 
nemesét át kell helyeznie (nem egy választóját, vagy a császárt!) egy másik választófejedelemség 
nemes mezőjére. Ha a választott fejedelemségben nincs üres nemes mező, akkor a játékos kitaszíthatja 
egy ellenfele lovagját (lsd. feljebb).

The Pope / A Pápa
1 Tallér / 1 db
A játékosnak eggyel több szavazata van a császár választáskor. Ez a szavazat nincs kapcsolatban egy 
választófejedelemséggel.

Church influence / Egyházi befolyás
2 Tallér / 1 db
Minden nemes és lovag, amelynek színe megegyezik a választófejedelemség választójának színével 
egy további szavazatot ér. Ezt az akciót csak egy egyházmegyében lehet végrehajtani!
A kártya tulajdonosa dönti el, hogy a kártyát melyik egyházmegyére (Trier, Köln, Mainz) játsza ki az 
uralkodó választást megelőzően.
(*-* Példa: Vörös játékosnak van egy olyan Bárója, aki Köln választója, és van egy Párja, egy Lovagja, 
és egy városa ebben a választófejedelemben. Kék játékosnak ugyanitt van két bárója. 
Vörös játékos használja a “Church Influence” kártyát Kölnben. A császárválasztásban egy szavazatot 
fog kapni a választója által (szokásosan), és két bónuszszavazatot a Párja, és a Lovagja által. (a város 
nem hoz további szavazatot!) A kék játékos nem nyer semmit a vörös játékos által kijátszott kártyával.
A fejedelemség “választója” mezőn levő nemes nem hoz további szavazati jogot ezen kártya 
használatakor. *-*)
*-* A kártyát nem kötelező a saját érsekségedre kijátszani. Kijátszhatod nem általad irányított 
érsekségre is, ha a szavazáskor az érdekeid úgy kívánják. (egy ellenfeled, aki megítélésed szerint 
hasonlóan szavaz veled, több szavazathoz jutna a kártya által)*-*

Excommunication / Kiközösítés
1 Tallér / 1 db
Az egyik világi fejedelemség ki van rekesztve a császár választásból. A kártya tulajdonosa dönti el, 
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hogy a kártyát melyik világi fejedelemségre játsza ki a császár választást megelőzően. (*-* a játékos 
akkor is kijátszhatja, ha éppen egy szavazati joga sincsen.*-*)
Ha mindkét kártya kijátszásra kerül (“egyházi befolyás”, “kiközösítés”) a játékosoknak különböző 
választófejedelemségeket kell választaniuk, és a kártyákat a jelenlegi uralkodóhoz viszonyított játékos 
sorrendben, az óramutató járásának az irányába játszák ki.

Indulgence / Bűnbocsánat
2 Tallér / 1 db
A játékos elvesz 1 GYP.

Permit / Bevándorlás
3-5 Tallér / 4 játékos:4 db, 3 játékos:3 db, 2 játékos:2 db
A játékos letesz a készletéből egy 15 éves Bárót 3 Tallélért, vagy egy Párt 5 Tallélért egy általa 
választott választófejedelemség bármelyik üres nemes mezőjére. Ha ott nincsen üres nemes mező, 
akkor kitolhatja ellenfele egyikének egy lovagját az egyik nemes mezőről, hogy ezáltal helyet készítsen 
a saját nemesének. A játékos nem tolhat ki egy lovagot egy kastély mezőről.

Ordinance / Városalapítás
4 Tallér / 4 játékos:3 db, 3 játékos:2 db, 2 játékos:1 db
A játékos lehelyezi az egyik városát bármelyik üres város mezőre. 
Amikor a játékos az első, vagy a második városát teszi le, akkor 1 GYP kap. 
A harmadik városának a lehelyezésekor viszont 2 GYP szerez.
(*-* a GYP azonnal jár, függetlenül attól, hogy a játékos egy választófejedelemségben hanyadik 
játékosként építi le a saját városát!*-*)

Promotion / Előléptetés
2 Tallér / 1 db
A játékos egy nemes mezőn álló lovagját lecserélheti a készletéből egy 15 éves Báróra.

Foreign king`s daughter / Külföldi király lánya
2 Tallér / 1 db
A játékos átfordíthatja a Báróinak egyikét a nemes lapka Pár oldalára. Az életkora nem változik.

Gray eminence / Szürke eminenciás
0 Tallér / 1 db
Ezt az akciókártyát csak az a játékos veheti el, akinek Brandenburg választó fejedelemségben van 
választója. (*-* Azonban a kártyát nem használhatja, ha a fázis kezdetén nincs legalább egy nemese 
a saját készletében!*-*) A kártyát mindig elveheti, amíg ő a választófejedelemség választója, és előtte 
marad a következő kör III. fázisának (“Utódok”) végéig. 
(*-* Még akkor is, ha a választófejedelemség választóját egy “Orvos” kártyával azonnal eltávolítják 
a választó mezőről! Ettől függetlenül a kártyát még felhasználhatja!*-*)  Az V. fázis kezdetén (“új 
választók”) ez a játékos a készletéből le tud tenni egy 45 éves Bárót a választása szerinti  
választófejedelemség választó mezőjének, bal oldali mezőjére (előjogmező). Ez a Báró további  
erőpontot ad a tulajdonosának a választott választófejedelemségben. 
A következő kör II. fázisban (életkor) ezt a Bárót vissza kell vonni, az összes többi 45 éves nemessel. 
Ez a Báró sem választóvá, sem császárrá nem képes válni.
Rival / Vetélytárs
költség: 1 Tallér / kártyák száma: 1 db
A játékos bejelenti az óhaját a trónra. Ő a kihívó az uralkodó választásban. Amikor egy játékos elveszi 
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ezt az akciókártyát, akkor a IV. fázis számára véget ér, nem vehet el több akciókártyát ebben a körben. 
A jelenlegi uralkodó nem veheti el ezt a kártyát!

Knight / Lovag
1 Tallér / 1 db
A játékos lehelyezi a készletéből az egyik lovagját bármelyik üres nemes, vagy kastély mezőre. 
Esetleg mozgatja az egyik lovagját egy nemes, vagy egy kastély mezőről – egy másik üres nemes, vagy 
kastély mezőre. 
Egy lovag nem tud kitaszítani sem egy Bárót, sem egy Párt, sem pedig egy másik lovagot egy mezőről.
A játékos nem veszi el ezt az akciókártyát, amikor használja. Ez a kártya csak emlékezteti a 
játékosokat, hogy használják a kártyát, amikor a fordulójukban lovagot helyeznek le, vagy áthelyeznek.

A VÁLASZTÓFEJEDELMEK ELŐJOGAI
Az előjogokat csak azok a játékosok használhatják, akiknek a nemesük a választófejedelemség 
“választó” mezőjén van. Ha egy fejedelemség választó mezője üres, akkor a fejedelemség előjogát 
egyik játékos sem élvezheti.
Az előjog használata után a játékos a nemes lapkáját átmozgatja az előjog mezőre, amely a 
felhasználható előjogot szemlélteti.
Egy új kör kezdetén a játékosok a nemeseiket visszahelyezik az előjog mezőről a választó mezőre.

ELŐJOGOK

Trier egyházmegye
A játékos a IV. fázisban használhat egy olyan akciókártyát, melyet a szabályoknak megfelelően a IV. 
fázisban már kijátszotak, így már nem áll rendelkezésre. Elveszi az akciókártyát, mintha a kártya 
elérhető lenne, amely magába foglalja annak kifizetését is.
Köln egyházmegye
A játékos a IV. fázisban megfiatalíthatja  egy életszinttel egy Bárójának, vagy Párjának az életszintjét, 
vagy egy szinttel növelheti egyik ellenfele Bárójának, vagy Párjának az életszintjét. (fizetés nélkül!)
Mainz egyházmegye
A játékos a IV. fázisban 1 GYP szerez.
Rhein palotagrófja
A játékos a IV. fázisban a saját készletéből lehelyez egy Bárót 15 évesen egy bármelyik általa választott 
választófejedelemség üres nemes mezőjére (fizetés nélkül!). Használd az alapszabályt a lovagok 
kitaszításakor. (ha a választott választófejedelemségben nincs szabad nemes mező, akkor egy nemes 
mezőn tartózkodó lovag kitaszítható onnan)
Saxony hercege
A játékos az I. fázisban elvesz 2 Tallért.
Brandenburg márkija
A játékos a IV. fázisban elveszi a “szürke eminenciás” akciókártyát, és lehelyezi azt a saját 
játékterületére, majd használja azt az V. fázisban.
Bohemia királya
A játékos a VI. fázisban a császár választáskor 1 szavazat helyett, 2 szavazattal renelkezik.

*-* BGG-ról származó szabálymagyarázatok, kiegészítések, hivatalos FAQ
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