
King’s Gate - Reiner Knizia
(2-4 játékos számára, 9 éves kortól, a játék időtartama 20-40 perc)

Bevezetés:
Az öreg király haldoklik… Nincs örököse, és az országában zűrzavar veszi kezdetét.
Négy lovag érkezik a fővárosba, hogy a király törvényes örökösének fogadtassa el magát.
A lovagok versenyre kelnek a város irányításáért, mert tudják, hogy csak az nyerheti el a 
trónt, aki győz a városért folyó vetélkedésben!

A játék célja:
A „King’s Gate” egy 2-4 játékos által játszható játék, melyben a játékosok egy-egy középkori 
lovag szerepébe bújnak, akik megpróbálják a város legfontosabb területeit az ellenőrzésük alá 
vonni. Minden kör egy-egy helyszín elfoglalása a játéktáblán. A játékosok felváltva helyezik 
le saját kerület lapkáikat az aktuális helyszín szomszédságába, amíg azt 10 db kerület lapkával 
körbe nem veszik. Aztán a helyszín pontozásra kerül, amikor is a játékosok megkapják a 
megszerzett győzelmi pontjaikat, és egy új helyszín kerül lehelyezésre.
A játék végén a legtöbb győzelmi pontot szerző játékos nyeri a játékot.

Tartozékok:
• Helyszínek: Ezek jelölik a város 10 legfontosabb helyszínét
• Kerület lapkák: Ezek jelölik a város kerületeit, melyeket a játékosok birtokolnak. 

Összesen 88 db lapka, 22 db min a 4 db színből.
(1 értékű / 7db, 2/4, 3/4, 4/4, 5/1, sárkány, kocsma)

• Karakterjelzők: Ez a hat karakter jelöli a városban található befolyásos embereket.
• Győzelmi pontok: Ezt a 30 db tokent használjuk a játékosok győzelmi pontjainak 

jelölésére.

Előkészületek:
Ezt a kezdeti beállítást 3 vagy 4 játékos esetén kell alkalmazni. 
A szabály végén található a 2 játékos részvételével zajló játék kezdeti beállítása.
1. Válogasd össze az 1-10 jelöléssel ellátott helyszín lapokat egy kupacba.
Legfelül legyen az 1-es, legalul pedig a 10-es számú lap.
2. Az 1-es helyszínt (Palota) helyezd az asztal közepére
(a játék ideje alatt a legkésőbb elhelyezett helyszínt „aktív helyszín”-nek fogjuk nevezni.)
3. A karakterjelzőket és a győzelmi pontokat jelző tokeneket helyezd a játéktér közelébe.
4. Minden játékos választ egy színt, majd elveszi a színéből az összes kerület lapkát (22db) és 
alaposan megkeveri azokat, majd véletlenszerű sorrendbe helyezi azokat egy kupacba.
5. Minden játékos a saját kupacából húz 6 db kerület lapkát, mely lapkák az ő saját nyitott 
készletét szimbolizálják.

A játék folyamata:
Véletlenszerűen választunk egy játékost az első forduló megkezdéséhez. Amikor ez a játékos 
túl van a fordulóján, az ő balján ülő játékos teljesíti a saját fordulóját, majd így tovább 
folytatva az óramutató járásának irányában a többi játékossal.
A körödben legalább egy kerület lapkát ki kell játszanod a készletedből, aztán ismét 6 db 
lapkára kell kiegészítened a fordulód végén a készletedben levő lapkák számát.



Kerület lapkák:
Minden kerületlapka értéke „0” és „5” közötti. Egy adott helyszín szomszédságába helyezett 
lapkával igyekszel a helyszínre hatást gyakorolni, és a lapka által győzelmi pontokat szerezni.
Minden játékosnak van egy sárkány lapkája is. Ezt a lapkádat egy ellenséges lapkára 
helyezve, megsemmisítheted az ellenfeled lapkáját.

Kerület lapkák lehelyezése:
• Kerület lapkákat lehelyezhetünk az aktív helyszínnel szomszédos bármelyik területre!
• Minden játékosnak a fordulójában legalább egy lapkát le kell tennie.
• Letehetsz

1. bármennyi „1” értékű lapkát
vagy
2. 1 db lapkát, melynek értéke nagyobb mint „1”. 
(az „1” értékű lapkák csillaggal vannak jelölve)

• A kocsma lapka (a lapka szám helyett korsóval van jelölve) kijátszható önmagában, vagy 
további lapká(ko)n felül. Értéke „0”.

• Ha egy lapkánál többet szeretnél letenni, azokat bármilyen sorrendben lehelyezheted.
Pl. letehetsz egy „3” értékű kerületlapkát (Barakk) és a Kocsmát – bármilyen sorrendben 
-, vagy 3 db „1” értékű kerületlapkát, vagy egy „2” értékű kerületlapkát magában.

A Sárkány lapka lehelyezésére a következő szabályok vonatkoznak:
• Lehelyezheted önmagában egy kerületlapka helyett, vagy más lapká(kal)val együtt. 

(mint a Kocsma lapkát)
• Az aktív helyszín melletti vmelyik ellenséges kerületre tehető le. Amikor lehelyezed a 

lapkát mindkettő, a sárkány lapka és az ellenséges kerület lapka is megsemmisül, és 
azokat kivonjuk a további játékból. Így szabaddá válik a megsemmisített kerület helye az 
aktív helyszín szomszédságában.

• Ha a Sárkány lapkát egy üres területre játszod ki, akkor az eldobott lapkának minősül és a 
játékból szintén visszavonjuk.

• Nem helyezhető le egy ellenfél „3” értékű (Barakk) kerületére.

Helyszínek:
A királyság fővárosának néhány helyszíne veszélyesebb a többinél. Ezen helyszínek sorszáma 
a helyszín lapkán FEKETE háttérben látható. A többi helyszín biztonságos, melyeknek a 
sorszámuknál lévő hátterük FEHÉR színű.
• Amikor az aktív helyszín biztonságos (fehér háttér), a kerületek csak a helyszín melletti 

üres területekre helyezhetők le. 
Amennyiben egy ellenséges kerület van egy területen, akkor arra a területre saját kerület 
már nem tehető le. 

• Amikor az aktív helyszín veszélyes (fekete háttér), akkor letehető saját kerület egy 
ellenséges kerületre is. 
Azonban csak abban az esetben tehető rá saját kerület, amennyiben a saját kerület értéke 
meghaladja az ellenséges kerület értékét.
Pl. lehelyezheted az egyik „4” értékű kerületedet ellenfeled egy aktív helyszín mellett levő 
„2” értékű kerületére, de nem helyezheted le az ellenfeled „4” vagy „5” értékű kerületére.

Kivétel: Még a veszélyes (fekete háttér) helyszíneken sem teheted le a lapkáidat (még akkor 
sem, ha ez a sárkány lapka) az ellenfeled „3” értékű kerület lapkájára. (a Barakk, kard 
szimbólummal jelölve)



Speciális helyszínek:
A városban három speciális helyszín van: a Temető /4/, a Helyőrség /6/, és a Lovagi pálya /8/.
Amikor ezek egyike az aktuális helyszín, akkor az alábbi szabályok lépnek érvénybe.

Temető /4/ - Amikor a Temető az aktív helyszín, a fordulódban lehelyezhetsz egy vagy két 
kerület lapkát, de kettőnél többet soha. 
(magában foglalva a „0” (Kocsma), „1” értékű és a Sárkány lapkát is.)
Helyőrség /6/ - Amikor a helyőrség az aktív helyszín, nem tehetsz le 1 darabnál több „1” 
értékű lapkát a fordulód alatt.
Lovagi küzdőtér /8/ - Amikor a lovagi pályát pontozod, az a játékos, akinek ezen a 
helyszínen a legkevesebb összértékű kerületei vannak, elveszít 3 győzelmi pontot.

A helyszínek pontozása:
Amikor egy játékos lehelyez egy kerületlapkát az aktív helyszín melletti utolsó szabad 
területre (a helyszín akkor teljes, amikor 10 db kerületlapka veszi körül), akkor a helyszín 
azonnal pontozásra kerül. (mielőtt a játékos fordulója befejeződne!)
Minden játékos összeadja az aktív helyszín mellé letett kerületlapkáinak az értékeit. A 
legmagasabb összértéket gyűjtő játékos a helyszín lapkán található első győzelmi pontszámot 
kapja. A második legtöbb összértéket gyűjtő játékos, a második győzelmi pontszámot, a 
harmadik pedig a harmadik győzelmi pontszámot kapja. A legkevesebb összértékkel 
rendelkező játékos nem kap győzelmi pontot. (3 játékos esetén csak az első két játékos kap 
győzelmi pontokat.)
Egy játékosnak legalább egy lapkájának (még ha annak a lapkának az értéke „0”) lennie kell a 
helyszín mellett azért, hogy győzelmi pontokat kaphasson ezért a helyszínért. Ha az 
összegyűjtött győzelmi pontok esetében döntetlen állás alakulna ki, akkor az utolsó lapkát 
lehelyező játékostól balra ülő játékos ér el jobb eredményt. Ha ez a játékos nem áll 
holtversenyben, akkor óramutató járásának irányában, az első döntetlenben álló játékos nyeri 
a döntetlent. A helyszín utolsó lapkáját lehelyező játékos viszont elveszít minden esetleges 
döntetlent.
A győzelmi pontokat a tokenekkel jelöljük. A játékosok maguk elé helyezik, színnel felfelé 
fordítva azokat. Azonban a játékosok megegyezhetnek abban is, hogy tokenjeiket egymás elől 
rejtve tartják.

Karakterjelzők:
Néhány helyszínen karakterjelzés látható. Amikor az ilyen helyszínek közül az egyiket 
pontozod, akkor a legmagasabb összértéket gyűjtő játékos nem csak győzelmi pontokat kap, 
de megkapja a helyszínért járó karakterjelzőt is, melyet nyíltan, a többi játékos számára jól 
láthatóan kell maga elé elhelyeznie. Például a legmagasabb összértéket gyűjtő játékos a 
Palotánál/1/ 2 győzelmi pontot kap, vmint kiérdemli a Király karakterjelzőt is.
Fontos, hogy a Piacnál/5/ a második legtöbb kerület összértéket gyűjtő játékos is kap egy 
karakterjelzőt.
Ha megszereztél egy karakterjelzőt, azt felhasználhatod az egyik jövőbeni fordulód alatt a 
következő szabályok betartása mellett:
• Csak egy lapka lehelyezésével egy időben játszhatsz ki karakterjelzőt, ráhelyezve azt a 

kijátszandó kerületlapkára.
• Bármelyik kijátszandó kerületlapkára ráhelyezheted a karakterjelzőt, kivéve a sárkány 

lapkát.
• Egy kerületlapkára csak egy karakterjelző játszható ki.
• Egy karakterjelző megvédi a kerületlapkát attól, hogy egy másik kerületlapka kerüljön rá. 

Az ellenfeleid nem helyezhetnek lapkát (még a Sárkány lapkát sem!) a karakterjelző által 
védett lapkára.



• Kijátszhatsz több karakterjelzőt is egy fordulódban. Például, ha lehelyezel 2 db „1” értékű 
kerületlapkát egy helyszín mellé, akkor kijátszhatsz mindkettőre egy-egy karakterjelzőt. 

A karakterjelzőket, és azok képességeinek ismertetését később találod leírva.

A következő helyszín lehelyezése:
Az aktív helyszín értékelése után az a játékos, aki letette az utolsó lapkát, meghatározza a 
városban az új helyszín helyét. Itt véget ér a játékos fordulója, aki most feltölti a készletében 
levő lapkáinak a számát 6 db-ra.
Az új aktív helyszínt egy már korábban kijátszott másik kerületlapka mellé kell letenni úgy, 
hogy az új aktív helyszín legalább egy éllel csatlakozzon hozzá. Az új helyszín nem 
helyezhető úgy le, hogy csak átlósan csatlakozzon az egyik már letett kerületlapkához.
Az új helyszín minden esetben csak vízszintesen irányban kerülhet lehelyezésre.
(Nézd az ábrát a szabálymagyarázat végén, amely bemutatja a szabályos és a szabálytalan 
csatlakozást egy új helyszín esetében.)
Minden kerületlapka értéke, amely közvetlenül szomszédos az új helyszínnel – függetlenül 
attól, hogy már jóval korábban lett letéve – értékével beleszámít majd a helyszín 
kiértékelésébe. (éppen úgy, mint bármelyik előző helyszín pontozásakor!)
Amennyiben egy kerületlapka szomszédos két vagy több helyszínnel, akkor minden helyszín 
pontozásakor számít a lapka értéke.
Ha egy karakterjelző van egy lapkán, a lapkát a karakterjelző módosításával kell 
figyelembe venni a helyszín kiértékelésekor.
Tipp: Gyakran előnyös letenni az utolsó kerület lapkát egy helyszín mellé, még ha kevesebb,  
vagy egyáltalán nem jár győzelmi pont érte, mert így Te helyezheted el az új helyszínt egy 
olyan saját magas értékű kerületlapka mellé, amelyet már korábban kijátszottál.

A játék vége:
Ha egy játékosnak nincs több lapkája a húzópaklijában, akkor ő nem tudja feltölteni a 
készletét, így a maradék lapkáival játszik. A játékos addig folytatja a játékot, amíg a 
készletéből az utolsó lapkát le nem helyezi. Ezután a játék nélküle folytatódik tovább.
Az esetlegesen ki nem játszott karakterek pedig eldobásra kerülnek, hatásuk megszűnik.

A játéknak vége, ha…
• … a játékosoknak nem maradt felhasználható kerület lapkájuk. Ebben az esetben még 

akkor is pontozzuk az aktív helyszínt, ha az nincs kerületekkel teljesen körül övezve. 
• … egy helyszín pontozása után csak egy játékosnak maradt kerület lapkája. Ebben az 

esetben a következő helyszín már nem kerül lehelyezésre.
• … a 10. helyszínt is pontoztuk.

A játék végén a legtöbb győzelmi pontot szerző játékos nyeri a játékot. Amennyiben döntetlen 
az eredmény, akkor az a játékos tekinthető győztesnek, aki az utolsó helyszínen több 
győzelmi pontot szerzett.



A karakterjelzők és hatásaik:
A karakterjelzők megvédik azokat a kijátszott kerületeket, amelyekre rákerültek.
A Kereskedő kivételével (a karaktert a Piac helyszín második játékosa nyeri meg) minden 
karakternek van egy további hatása.

Király / King
Kijátszása megváltoztatja az aktív helyszín jellegét.
A biztonságos (fehér) helyszín hirtelen veszélyes (fekete) helyszínné változik, és visszafelé is.
A jelző azonos hatással lesz minden olyan további helyszínre, amely a jelző szomszédságába 
kerül lehelyezésre.

Püspök / Bishop
Mikor az aktív helyszín pontozásra kerül, csak a helyszínnel szomszédos kerületek száma 
számít minden játékos esetén. Minden kerület lapka értéke ezért „1”, függetlenül a lapka 
eredeti értékétől. (a lapkák megtartják eredeti értéküket a lehelyezés alatt, amely fontos lehet a 
veszélyes (fekete) helyszíneknél.)
A jelző azonos hatással lesz minden olyan további helyszínre, amely a jelző szomszédságába 
kerül lehelyezésre.

Varázsló / Wizard
Egy bármilyen értékű kerület lapka lehelyezése után, lehelyezhetsz egy második azonos 
értékű lapkát, ha kijátszod a varázslót az első lapkára. 
A jelző hatása csak arra a lapkára van hatással, amire kijátszottad.

Céhmester / Guildmaster
A kijátszott lapka értékét a karakterjelző „2” értékkel megnöveli.
Például egy veszélyes (fekete) helyszínen ki tudod játszani ezt a karaktert egy „4” értékű 
kerület lapka tetején, az egyik ellenfeled egy „5” értékű lapkájával szemben (mivel a Te 
lapkád így 4+2 értékű)
A jelző hatása csak arra a lapkára van hatással, amire kijátszottad. Viszont több helyszín 
értékelésekor is a lapka növelt értéke számít.

Kereskedő / Merchant
A karakterjelző megvédi azt a lapkát, amire kijátszották.
Más hatása nincs.

Boszorkány / Sorceress
Mikor kijátszod ezt a karakterjelzőt, nem tehetsz le lapkát a saját készletedből. 
Helyette választhatsz egyet, a már korábban kijátszott kerületlapkáid közül (karakterjelzővel 
ellátottat nem), melyre ráhelyezheted a karakterjelzőt, és azt teheted le az aktív helyszín 
szomszédságába.



Két játékos verzió:
A két játékos verzió szabálya az alábbiakban különbözik a 3-4 játékos játék szabályaitól.

Előkészületek:
Az egyik játékos elveszi az összes sárga – zöld kerület, míg a másik játékos az összes piros – 
kék kerület lapkáit. Mindkét játékos összekeveri az összes lapkáját (mindkét színből), 
összerendezi egy kupacba, aztán húz a saját készletébe 6 db kerület lapkát.

Játék és pontozás:
A fordulóban letehetsz lapkákat a standard szabályoknak megfelelően, tekintet nélkül a 
színekre.
Például letehetsz 1 db „1” értékű zöld lapkát és 2 db „1” értékű sárga lapkát, vagy letehetsz 
1 db „4” értékű zöld lapkát és egy sárga Sárkányt! 
Amikor a helyszín pontozásra kerül, a két szint külön-külön pontozzuk, és megkapod az 
esetleges győzelmi pontokat mindkét színért
Például pontozás van a Temetőnél /4/ - 5-4-3. Andrea összes kerületének az értéke színenként, 
„10” és „5”, míg John kerületeinek értéke”7” és „6”. Andrea kap „5” győzelmi pontot, mert 
az övé a legmagasabb kerületérték (10). John kap „7” győzelmi pontot a kerület értékek miatt 
(4 és 3 győzelmi pont.), mert az övé volt a második és a harmadik legnagyobb kerületérték.
Andrea nem kap győzelmi pontot az „5” összértékű kerületeiért, mert ebből a színből lett a 
legkevesebb kerület érték, amiért nem jár győzelmi pont.
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