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Donald X. Vaccarino játéka
2-4 játékos részére, 8 éves kortól

Minden játékos települések ügyes megépítésével saját 
birodalmát hozza létre, azzal a céllal, hogy a játék végén 
legtöbb aranyat kapja érte.

A 3 Kingdom Builder kártya határozza meg azokat a feltéte-
leket, amelyeket teljesíteni kell annak érdekében, hogy a játék 
végi értékeléskor értékes aranyhoz jussunk.

• 8 különböző játéktábla rész (A továbbiakban negyed)

• 28 Helylapka

• 160 település  - 40 a játék minden színében

• 4 Aranyjelző    • 1 Kezdőjátékos jelző
1 minden játékos színében

• 25 Tájkártya

• 10 különböző Kingdom Builder - kártya

A következő 10 kártyából egy játék során csak 3 ilyen 
kártyát használunk. Ezek a kártyák határozzák meg azokat 
a feltételeket amikért aranyat kapunk.

• 8 Áttekintő helylapka  - az extra akciókra vonatkozó 
illusztrációkkal

• 1 Játékszabály

Előlap: Tájkép 100 tájegységgel

Rét 

Vár 

2x Jósda

2x Kikötő

5x Rét 

A Kingdom Builder kártyák részletes leírását a játékszabály 
6. oldalán „Kingdom Builder kártyák” címszó alatt olvashatjuk

5x Virágok 5x Erdő 5x Kanyon 5x Sivatag

4x Karám 4x Pajta 4x Oázis

4x Farm 4x Taverna 4x Torony

Hegy Víz 8 különböző hely

Kanyon Sivatag Virágok Erdő

Hátlap: Arany pontozópálya 
a végső értékeléshez

Minden előlap 9 különböző típusú tájegységből áll:

5 beépíthető tájegység

4 nem beépíthető tájegység típus

A játékosok célja

A játék elemei
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2. Áttekintő helylapka
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4. T
ájkártyák1. Negyedek 

1.1.1.1. A 8 különböző játéktábla rész közül válasszunk 4-et és illesszük össze 
őket egy négyzet alakú játékfelületté, ahogy azt az alábbi példa mutatja.

2.2.2.2. Illesszük a 4 áttekintő helylapkát 
a 4 részből összeállított 
játékfelület széleihez.

3.3.3.3. Fektessünk minden helyme-
zőre két odaillő helylapkát.

4.4.4.4. A tájkártyákból megkeverés 
után alakítsunk ki egy lefordított 
húzó paklit. 

5.5.5.5. A Kingdom Builder kártyákat 
keverjük meg, majd véletlenszerűen 
húzzunk 3 kártyát, amiket felfor-
dítva fektessünk a játéktábla mellé.

A játék elemeinek elosztása

Minden játékos kap a saját színében:

40 települést,
ez a játékos személyes készlete.

Ezenfelül minden játékos húz a kezébe egy lapot a tájkártyákból 
kialakított lefordított húzó pakliból.

A játékot a legidősebb játékos kezdi, ő megkapja a Kezdőjátékos jelzőt.1 aranyjelzőt

A játékhoz ki nem választott negyedek közül válasszunk ki 1 részt, amit hátlapjával felfelé fordítva 
a játékfelület mellé fektetünk.  Ezután helyezzük a végső értékeléshez az aranyjelzőinket az arany 
pontozópálya feketével jelölt mezőjére.

A maradék játékelemekre nincs szükség, ezeket tegyük vissza a játék dobozába. 

A kezdőjátékostól kiindulva, felváltva az óramutató járásával megegyező irányban következünk a játékban. A játék több 
fordulóból áll. Amikor soron vagyunk, a következőket tesszük:

Tájkártyánkat kijátsszuk, azaz felfordítva, mindenki 
számára jól láthatóan letesszük magunk elé, majd 
települést építünk.

Vízszintes vonal

3. Helylapka

A játék összeállítása

A játék menete
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Amikor egy olyan helymezővel határosan építünk tele-
pülést, amin még van helylapka, akkor azonnal magunk-
hoz veszünk egyet a mezőn fekvő helylapkából, amit 
képpel felfelé fordítva magunk elé fektetünk. A különle-
ges akciót csak a következő fordulótól használhatjuk.

Helymezőnként egy játékos csak egy helylapkát vehet el.

Egy megszerzett helylapka egészen addig a tulajdonunk-
ban marad, amíg legalább egy településünk az ahhoz 
tartozó helymezővel határosan áll. Ha egy különleges 
ak ció során úgy helyezzük át az utolsó településünket egy
helymező mellől, hogy az már nem lesz azzal a helymező-
vel határos, akkor az ahhoz tartozó helylapkát vissza kell 
adnunk. Az így visszaadott helylapka kikerül a játékból.

Minden olyan vármező után, amivel legalább egy 
településünk határos, a játék végén 3 aranyat kapunk. 

Kötelező akció

Minden fordulóban 3 települést kell építenünk a készle-
tünkből – az építési szabályok figyelembevételével 
(lásd szabály 5. oldalán) –  a játékfelület olyan szabad 
mezőire, melyek típusa megegyezik az általunk kijátszott 
tájkártyával.

Különleges akció

A játék folyamán lehetőségünk van helylapkák meg-
szerzésére. 

Ezek különböző különleges akciólehetőséget nyújtanak 
számunkra, melyeket fordulónként egyszer kihasznál-
hatunk.

Minden egyes különleges akciónkat vagy a kötelező akció 
előtt, vagy a kötelező akciónk után használhatunk.

Különleges akciók segítségével plusz települést építhetünk, 
vagy egy meglévő településünket áthelyezhetjük. 
(lásd szabály 7. oldalán).

Az ábra egy kötelező akcióra mutat példát.

Már nem fekszik helylapka a helymezőn, a játékos nem kap 
helylapkát.

Akkor is, ha több tele-
pülésünk is határos 
a vármezővel, csak 
3 aranyat kapunk. 

Képoldal

Tájkártya

Készlet

= 3 Arany

A helyi akció használatát úgy jelezzük, hogy az érintett hely -
lapkát képes oldalára fordítjuk. Lépésünk végén minden 
helylapkát visszafordítunk az ábrás oldalára.

Megjegyzés: A kötelező akciót minden fordulóban teljesí-
tenünk kell, ami szerint a 3 települést közvetlenül egymás 
után, azonnal kell felépítenünk. 

Megjegyzés: Ha felhasználtuk 
a húzó pakli lapjait, akkor a 
lerakó pakli lapjait megkeverjük, 
és új húzó paklit alakítunk ki.

Megjegyzés: Egy játékosnak csak akkor lehet 2 ugyanolyan 
helylapkája, ha mind a két ugyanolyan helymezővel határosan 
saját települést épített.

Ábraoldal

Miután a kötelező akciónkat végrehajtottuk, és nem 
tudunk, vagy nem akarunk további különleges akcióval 
élni, akkor a tájkártyánkat a lerakó paklira tesszük és egy új 
lefordított lapot húzunk.

Készlet

Helymező és helylapkák

Vármező
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Megjegyzés: Egy tájegység egy 
hatlapú mezőnek felel meg.  

1.

Egy tájegységre csak egy települést lehet építeni. 

2.

Települést csak a következő tájegységekre lehet építeni: 
Rét, kanyon, sivatag, virágok, erdő.

3.

Minden új települést mindig, ha lehetséges, meglévő saját 
településünkkel határosan kell megépítenünk. 

Ha ez nem lehetséges, akkor kötelező (a kötelező akció 
során), illetve megengedett (a különleges akció során) az, 
hogy válasszunk a játékfelületen egy új szabad tájmezőt, 
amire települést építhetünk.

Minden használt akció során a következő lehetőségeink 
vannak:

a) Amikor a kötelező akciót, vagy a különleges akciók 
közül a jósda, vagy a pajta különleges akciót hajtjuk 
végre, akkor a tájkártyával megegyező tájmezőt kell 
választanunk.

b) Az oázis, farm, vagy kikötő akciók végrehajtásakor 
a különleges akció által meghatározott tájegységet kell 
választanunk.

c) A torony akció véghezvitelére egy beépíthető szabad 
mezőt választhatunk a játéktábla keretén. 

A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékos 
készletéből az utolsó települését is felépíti. A folyamatban 
lévő kört még végigjátsszuk, ami a kezdő játékos jobbján 
ülő játékossal ér véget.

Végül minden játékos részére megállapítjuk az arany 
mennyiségét és jelöljük az értékeket az arany pontozópályán.

• Sorban minden játékosnak (a kezdő játékostól kiindulva) 
kiértékeljük a 3 Kingdom Builder kártyát.

• Ezeken kívül minden játékosnak elszámoljuk még a vár-
mezők által hozott bevételt. (minden vármező után 3 arany)

A játékot az a játékos nyerte, akinek a legtöbb aranyat 
sikerült megszereznie. Egyezőség esetén a játéknak több 
nyertese van. 

Rét Kanyon Sivatag 

Kötelező akció: 

Az ábrán 2 lehetőséget látunk az új település építési helyére.

Az ábrán egy kötelező akcióra láthatunk olyan példát, ami 
megmutatja, hogy határosan nem építhetünk. 

=

=

=

= =

Virágok Erdő

Különleges eset: Abban a különleges esetben, ha kezdéskor, 
vagy lépésünk során nincsen számunkra beépíthető olyan mező, 
amilyen megfelel az általunk kijátszott tájkártyának, akkor 
azonnal húzunk egy új kártyát. A régi tájkártyánk kikerül 
a játékból. Egészen addig kell tájkártyát húznunk, míg 
sikerül beépíthető tájkártyát húznunk.

Építési szabályok – Érvényesek a 3 kötelezően felépítendő település építésére és a különleges akciókban történő építésre is.

A játék vége és az értékelés

1. 2.
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Megjegyzés: Ha egy játékosnak kettő, vagy több
negyeden is ugyanolyan kevés (legkevesebb) telepü -
lése áll akkor ezek közül csak egy negyed kerül értéke -
lésre. Egy játékosnak minden negyeden legalább egy 
településsel rendelkeznie kell, különben nem kaphat 
a „Gazdák” kártya után aranyat. 

A narancs játékosnak jobb 
alsó negyeden a leg kevesebb 
települése áll, amiért 12 
aranyat kap. (4x3)

Az egyes játékosok értékelése:

Megjegyzés: Ha több játékosnak is ugyanolyan 
sok (legtöbb) települése áll akkor min den érin- 
tett 12 aranyat kap. Ennek megfelelően, ha több 
játékosnak is ugyanannyi (második legtöbb) te -
lepülése áll akkor minden érintett 6 aranyat kap.

Megjegyzés: Ha egy játékosnak kettő, vagy 
több vízszintes vonalban ugyanolyan sok 
települése áll, akkor ezek közül csak egy 
kerül értékelésre.

Megjegyzés: települési terület = Települések 
olyan csoportja, mely egymással összekötött 
saját építésű településeket tartalmaz.

Megjegyzés: települési terület = Települések 
olyan csoportja, mely egymással összekötött 
saját építésű településeket tartalmaz.

Megjegyzés: Kikötő különleges akció: A 
halászkártya nem hoz aranyat víz tájmezőn 
álló települések után

1 arany

1 arany

1 arany

0 arany

1 arany

1 arany

6 arany

0 arany

0 arany

12 arany8x

8x

6x

2x

12 arany

6 arany

0 arany

4 arany

4 arany

0 arany

1 arany

1 arany

1 arany

Vízszintes vonal
Vízszintes vonal

1 arany

0 arany

3 arany

1 arany

4 arany

4 arany

A Kingdom Builder–kártyák
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Jósda

Egy település építhető egy olyan tájmezőre, melynek a típusa 
megegyező a kijátszott tájkártyával. Ha van rá lehetőség, 
a települést egy már meglévő településsel határosan kell építeni. 

Farm

Egy település építhető egy rét tájmezőre. Ha van rá lehetőség, 
a települést egy már meglévő településsel határosan kell építeni. 

Ha nincsen már szabad rét tájmező a játékfelületen, az akció elmarad.

Oázis

Egy település építhető egy sivatag tájmezőre. Ha van rá lehetőség, 
a települést egy már meglévő településsel határosan kell építeni.

Ha nincsen már szabad sivatag tájmező a játékfelületen, az akció elmarad.

Taverna

Egy település építhető egy legalább 3 településből álló össze-
függő saját település láncolatunk egyik végére.  Az épületlánc 
fekvésének irányától (vízszintes vagy függőleges) függetlenül.  
A települést csak beépíthető mezőre szabad építeni. 

Torony
Egy település építhető a játéktábla szélével határos egyik tájmezőre. 
Az 5 különböző tájegység mezői közül szabadon választhatunk 
tájmezőt.  Ha van rá lehetőség, a települést egy már meglévő 
településsel határosan kell építeni. 

Pajta
Egy tetszés szerinti település áthelyezhető egy olyan tájmezőre, 
melynek a típusa megegyező a kijátszott tájkártyával. 
Ha van rá lehetőség, a települést egy már meglévő településsel 
határosan kell építeni. 

Karám

Egy tetszés szerinti település egy tetszés szerinti irányba (vízszintes, vagy függő-

leges) egyenes vonalban 2 mezővel áthelyezhető egy beépíthető tájmezőre. Az át- 

helyezés során átugorhatunk minden tájmezőt, legyen az például víz, hegy, vár, vagy 

hely mező, de az idegen településeket is átugorhatjuk. A települést nem kell egy már 

meglévő településsel határosan építeni (a 3. építési szabály itt nincsen érvényben). 

Kikötő
Egy tetszés szerinti település áthelyezhető egy víz tájmezőre. 
Csak ebben az esetben szabad víz tájmezőre építeni. 
Ha van rá lehetőség, a települést egy már meglévő településsel 
határosan kell építeni.

Különleges akció: A készletünkből egy további települést építhetünk.

Különleges akció: Egy meglévő saját településünk áthelyezése.

A helylapkák különleges akciói  –  Az építési szabályok érvényesek


