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Bevezetés

1. Összefoglalás és a játék célja 
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A mi Urunk 1325. évében Krakkóban vagyunk, a Lengyel Királyság büszke főváro- 
sában. A felszínen a várost a királyi udvar, a nemes családok és a kereskedő céhek 
erős szövetsége irányítja. A Visztula partja mentén a hatalmas Wawel kastély 
árnyékában mindenféle városlakók a napi megélhetésükért küzdenek.

A béke és csönd látszata azonban csalóka. Titkos erők dolgoznak a városfalakon 
belül, a kialakult elit és egymás ellen ármánykodva. Néhányan Jónak és Rossznak 
nevezik őket, de a valóság nem ilyen egyszerű. Ezek a csoportok intrikus terveket 
szőnek a lakók elámítására, újoncokat csábítanak magukhoz, gazdag kincseket 
halmoznak és szabad bejárást érnek el a hatalom folyosóira. A város minden része 
érintett.

A csoportok vezetői teljes titoktartásban ügyködnek, mindenképpen láthatatlanul 
maradva. Bizonytalan szövetségekben együttműködve próbálják kis önös terveiket 
megvalósítani, ellenfeleiket pedig megzavarni. Páratlan cselszövések és végzetes 
hibák szegélyezte évek után lehull a lepel. Csak ekkor derül ki, hogy melyik gazem-
ber lesz az úr a háznál Krakkóban.

A Krakkó Kr.u. 1325 egy stratégiai, megtévesztős játék négy játékos részére. 
Alapvetően kártyajáték, mely két kétszemélyes csapat (fekete és fehér) között 
zajlik. A kártyacsatát megnyerve, a csapat befolyásjelzőket kaphat a tábla külön-
böző városrészein. Minden játékév végén a játékosok győzelmi pontokat szerez-
hetnek azokon a városrészeken, ahol többségi befolyásuk van.

Emellett van egy másik, rejtett szint is a játékban. Kezdéskor ugyanis minden 
játékos kap egy titkos személyazonosító kártyát. Ezen a titkos személyiségen 
keresztül nyerhet minden játékos a győztes kártyák színe alapján további győzel-
mi pontokat. Ebben a titkos versenyben mindenki mindenki ellen küzd. Nehéz 
döntések következnek, hiszen a csapat céljai és a saját (titkos) érdekek között 
nem könnyű lavírozni.

A játék végén mindenki felfedi titkos személyiségét és kiszámolja végső pontjait. 
Mert Krakkóban csak egy igazi győztes lehet!



2. Játéktartozékok  

A Krakkó Kr.u. 1325 a következő elemekből áll:
* egy játéktábla
* egy pakli kártya 56 intrika, 4 titkos személyiség és 4 évszak lappal
* 55 fehér és 55 fekete befolyásjelző (fakockák)
* 2 kicsi arany jelölő a játékévek és a fordulók jelölésére

8 győzelmi pontjelző (4 a csoportoknak és 4 a játékosoknak)*
* 4 kincsesláda és 4 költségvetés kártya
* egy játékszabály
* matricák a 8 győzelmi pont jelzőre
Az első játék előtt ragaszd fel a matricákat a GYP jelzőkre (8 nagy korong).

3. Játéktábla 

 Hírnév: legendás és mitikus képességek.

 Követő: újoncok és támogatók.

 Erő: bejárás a királyi udvarba, a hadsereghez és a nemességhez.

 Arany: pénz, birtok és más gazdagság.

4. A Krakkó Kr.u. 1325 csoportjai

1-es csoport: A JÓ ÉS RENDES VÁROSLAKÓK (zöld)
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A térképen a nagy lengyel várost látjuk 1325 környékén. Hét városrészre oszlik, 
melyeket színek és szimbólumok jelölnek: nyomornegyed (barna, patkány); lakta-
nya (kék, kardok); piac (narancs, piactér); templomok (sárga, kereszt); kikötő (lila, 
hajó); kastély (vörös, kastély) és vidék (zöld, szénavilla).

Minden városrész egy vagy több mezőt tartalmaz, ide kerülnek mindkét csapat 
befolyás jelzői, amit a játék során szereznek. Négy fajta befolyás van:

Minden játékos titkos személyisége a négy csoport egyikéhez kötődik (és annak 
intrika kártya szerinti színéhez), ezek mindegyike a Krakkó feletti uralomért 
kepeszt. 
A csoportok:

A Jó és Rendes Városlakók kapcsolatokon alapuló szervezetek, céljuk az állam-
polgári érdekeltségek felügyelete, ami általában pont saját magukra vonatkozik. 
Ide tartozik számtalan céh, szakmai egyesületek, gentlemen klubbok, polgárőr-
ség, politikus agytrösztök és alapítványok, melyek mind a közösségi élet irányítói 
Krakkóban. A Jó és Rendes Városlakók ádáz ellenségei a Földalattiaknak.



2-es csoport: A SZERZETESEK ÉS VARÁZSLÓK (kék) 

3-as csoport: A TITKOS EGYLETEK (sárga) 

4-es csoport: A FÖLDALATTIAK (vörös) 

5. Előkészületek
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A csoport tagjai a spirituális világ őrei, bírái és ügynökei. Ide tartoznak az erős 
katolikus egyház vezető figurái és azok az újítók, akik a bűvészet, az orvoslás és 
a szerencsemondás bűvös művészetében pancsolnak. Befolyásuk van a királyi 
ügyletekre és az átlagemberek napi életére, hiszen reményt, vigaszt és feloldo-
zást ajánlanak. A Szerzetesek és Varázslók utálják a hitetlen Titkos Egyleteket.

A Titkos Egyletek széles körébe tartoznak a kultuszok, testvérszövetségek és 
összeesküvők, akiknek két közös pontjuk van: erősen neheztelnek az intézmények-
re és roppant titkos a természetük. A legerősebb egyletek szócsatákban vesznek 
részt, szabad gondolkodást követelnek és bosszantják az alma-máter gazdagjait. 
A Titkos Egyletek a Szerzetesek és Varázslók táborát utálják.

A Földalattiak adnak otthont a gengsztereknek, csempészeknek, gyilkosoknak, 
csalóknak és tolvajoknak Krakkóban. Saját magukat haladó vállakozóknak látják és 
a modern gazdaság vezető erejének. Ezek a könyörtelen fickók látják el a piacot 
mindenféle áruval és szolgáltatással, melyek értékesek az emberi természet, az 
erkölcs és a törvény kiszámíthatatlan kölcsönhatásában. A Földalattiak megvetik 
a Jó és Rendes Városlakók társaságát.

1) A játékosok megegyeznek a játék hosszában. A rövid játékban (ajánlatos a 
tanuló játékban) csak egy év van (1325). A szokványos játék két évig (1325-1326), 
a haladó három évig tart.

2) A játékosok két csapatra, fehérre és feketére oszlanak; a csapattagok 
egymással szemben ülnek a tábla fölött. A csapaton belül minden játékost egy 
csuklyás figurával azonosítunk (aki tőrt vagy erszényt szorongat): a fehér csapat 
játékosai így a Fehér Tőr és Fehér Erszény névre hallgatnak. Minden játékos 
megkapja a kincsesládáját és a költségvetés kártyáját.

3) Tedd mind a 8 győzelmi pont jelzőt a „0” pontra a győzelmi pontjelző sávon, 
tegyél egy arany jelölőt az 1325-re (az évjelző) és a másikat a „tavasz”-ra (körjel-
ző). Tartsd a befolyásjelzőket a kezed ügyében a tábla mellett.

4) Keverd meg a Titkos Személyiség kártyákat és ossz ki mindenkinek egyet. 
Keverd meg az intrika kártyákat is, ebből ossz 9-et minden játékosnak, a maradék 
a tábla mellé kerül egy kupacba.

5) Az a játékos, akinél a tavasz évszak (előny) kártya van, megmutatja, majd ő 
játszhatja ki az első intrika kártyát tavasz lévén.



Keverd meg az összes szabad intrika kártyát és ossz ki minden játékosnak 
KILENCET. A maradék lapok dobópakliként a tábla mellett halmozódnak. Az 
évszak első intrika kártyáját mindig az a játékos játszhatja ki, akinél az évszak-
hoz tartozó (előny) kártya van. Minden évszakban csak hét környi kártyát 
fogunk kijátszani. Minden játékosnak kötelező egy kártyát kijátszania körönként. 
A hét kör után a fel nem használt intrika kártyák megnézés nélkül a dobópakliba 
kerülnek.

6. Intrika kártyák

7. Egy év Krakkóban

Kör és évjelzők

A négy évszak 

8. Intrika kártya kijátszása

Intrika indítása
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A játék mozgatója az 56 kártyából álló intrika pakli, amit mindkét csapat a befo-
lyásért való küzdelemben használ. Minden kártya a négy titkos szövetség/csoport 
egyikéhez tartozik, ez a színén is látható. Csoportonként 14 kártya van. Minden 
kártyának egyéni neve van, rajta kép és egy rövid kis történet.

Az intrika kártyák játék szempontból legfontosabb része a két oszlop, melyen a 
támogatás pontok és az intrikákkal szembeni ellenpontok láthatók minden színben. 
Minden intrika kártya alján megtalálod az érintett városrészt, és a sikeres intrika 
esetén kapható befolyásjelzők típusát, és számát.

Minden év hét részből áll: négy évszak (kártyajátékok), melyet három év végi akció 
követ. Az évszakok vagy akciók befejezése után mindig lépj egy lépést jobbra a 
körjelzővel. Az év vége akció után az évjelző a következő évre lép, a körjelző pedig 
visszatér a tavaszra (hacsak nincs éppen vége a játéknak). Az évszak (előny) 
kártyákat megkeverés után minden új év elején kiosztjuk, de minden játékos 
megtartja Titkos Személyiségét igazoló kártyáját a játék végéig.

Minden négy kártyával kijátszott körben az egyik csapat megpróbál befolyást 
szerezni Krakkó városában. A kezdő intrika kártya a „tárgy” és a teljes, négy 
kártyából álló kör adja meg a választ, hogy az intrika megbukott avagy sikerült.

Az intrikát indító játékos maga elé rakja a kiválasztott kártyát, a többiek számára 
is jól láthatóan. Bejelenti, hogy az melyik csoporthoz/színhez tartozik és mekkora 
erővel bír (a támogatás pontok értéke minden kártyán a bal fölső sarokban a kis 
medálban látható).



Ha az intrika sikerül, a másik három kártya a dobópakliba kerül. Az a játékos, aki 
a sikeres intrikát kezdeményezte, befolyásjelzőket (fakockákat) kap a saját 
színében, amint az a kártyán látható is. A megszerzett befolyásjelzőket a követ-
kezőképpen rakhatod le:

* a hírnév, követő és erő jelzők a megfelelő befolyást jelölő mezőkbe kerülnek az 
intrikával érintett városrészen belül;
* az arany jelzők a kincsesládába kerülnek, hogy ne lássák a többiek. 
Az arany jelzők csak az év végi akciók során kerülnek majd a városba.

Figyelj arra, hogy ugyanazok a jelzők használatosak mindenfajta befolyás jelölé-
sére egy csapaton belül: a hírnév mezőbe került fakocka hírnevet, a 
kincsesládában lévő pedig aranyat jelöl.

Miután minden befolyásjelzőt letettél, tedd az intrika kártyát lefordítva a 
sikeres intrikák paklijának helyére a táblán. A sikeres intrikákat később már nem 
lehet befolyásolni.

A következő intrikát az a játékos kezdi, aki a legmagasabb értékű támogató 
pontot játszotta ki. Ha azonos támogató pontok voltak a körben, akkor az első 
játékos (aki az előző intrikát kezdte) hozakodhat elő egy újabb intrikával.

Fontos, hogy minden hírnév, követő és erő mező maximum 8 befolyásjelzőt tárol-
hat. Az ezen felüli befolyásjelzőket hiába próbálja a csapat letenni, azok elvesz-
nek. Abban a nagyon ritka esetben, amikor egy csapat felhasználta mind az 55 
befolyásjelzőjét, akkor annak tagjai a további sikeres intrikákért győzelmi ponto-
kat fognak kapni.

Az intrikák felkarolása vagy ellenzése 

Egy sikeres intrika 
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Amint egy intrika kártya az asztalra került, a többiek is kijátszanak egy-egy 
intrika kártyát, órajárás szerinti sorrendben. Az ellenfél csapat az Ellenző 
Pontjait használja a kijátszott intrika színe ellen, az intrikát indító játékos 
csapattársa pedig a Támogatás Pontját az intrikát felkarolandó.

Miután kijátszották a négy kártyát, a játékosok összeadják az első csapat Támo-
gatás Pontjait és a másik csapat Ellenző Pontjait. Ha a Támogatás Pontok többet 
érnek, akkor az intrika sikeres volt, ha az Ellenző Pontok a magasabbak, akkor az 
intrika befulladt. 

Ha az Ellenző és Támogató Pontok pont egyformák, akkor az évszakos előny dönt. 
Ha a támogató csapatnál van az előny ebben az évszakban, akkor sikerült az 
intrika. Ha az ellenkező csapatnál van éppen az előny, akkor az intrika megbukott.
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Befolyásjelző jövedelem 
amit „fegyverüzlet” hoz

Fehér Erszény „fegy-
verüzlet”-tel kezd
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Példa: 1325 tavasza kezdődik és a Fehér Erszénynek (az alábbi képen jobbra) van évszakos 
előnye. Fehér Erszény vörös intrikával indít: „fegyverüzlet”-tel, ereje 4.

Fekete Tőr (órajárás szerint) „háborús ígéret”-tel válaszol, egy kék kártyával, amin 3 ellenző 
pont látható a vörös intrika ellen. Fehér 4-3-ra vezet. Fehér Tőr következik, kijátssza a 
„boszorkányüldözés”-t, egy kék kártyát 4 támogató ponttal a vörös intrikához. Fehér ekkor 
8-3-ra vezet. Fekete Erszény játssza ki az utolsó kártyát: „az éjjeli órá”-t, egy zöld kártyát 
5 ellenző ponttal vörössel szemben.

A végső pontállás 8-8 és az egyenlőség ellenére, mivel Fehér Erszénynél van az évszakos 
előny, a „fegyverüzlet” sikeres intrikának bizonyult. Fehér Erszény kap 4 fehér jelzőt a 
„fegyverüzlet”-ért. Két jelzőt az erő kockába tesz a laktanyákhoz (kék városterület). A 
másik két jelző arany, ez a kincses ládája alá kerül. A Fehér csapat növelte befolyását a 
laktanyáknál és még aranyat is szerzett, amit majd az év végi akcióknál fog felhasználni.

A „fegyverüzlet” kártya lefordítva a sikeres intrikák mezőjére kerül a táblán (ahol majd 
győzelmi pontot fog érni a Földalattiak számára, de majd csak az év végi akciók során). Fehér 
Erszény kezdi a következő intrikát is, mivel mindkét játékosnak egyenlő támogató pontot 
játszott ki és az erszényes játékos kezdett az előbbi körben.



Sikertelen intrika 

Fehér Erszény kezd 
„tiszta kék varázslat”-tal
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Fekete Erszény veszi át 
a kört (magasabb ellenző 
pont) és kezdi a követ-
kező intrikát
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Ha egy intrika elbukik, akkor nem szerez befolyást és a megbuktató csapat veszi 
át a kezdeményezést. Ellenőrizd, hogy melyik ellenző játékos játszott ki maga-
sabb ellenző pontot, mert ez a játékos fogja kezdeni a következő intrikát. Ha ez 
egyenlő volt, akkor az első kártyát kijátszó játékos kezdi az intrikát. A megbukta-
tott intrika körében kijátszott összes kártya (4) a dobópakliba kerül, kivéve, ha 
blokkoló kártyát is használt valaki (lásd a következő oldalon).

Példa: Fehér Erszény kezd „tiszta kék varázslat”-tal, ez egy kék (Szerzetesek és Varázslók) 
kártya 4-es erővel. Fekete Tőr (órajárás szerint) válaszol „parasztfelkelés”-sel, egy zöld 2 
ellenző pontú kártyával kék ellen. A pontállás 4-2. Fehér Tőr ezután „gyorskaja” kártyát 
játszik, vörös, 3 támogatást érő a kék kártyának. A fehér csapat 7-2-re vezet. Fekete 
erszény jön az utolsó kártyával: ez a „támogatáskampány”, vörös kártya kék ellen 6 ellenző 
ponttal.

A végső pont 7-8. A fekete csapat elbuktatta a „tiszta kék varázslat”-ot, a fehér csapat 
intrikáját. Mind a négy kártya a dobópakliba kerül. Fekete Erszény kezdi a következő 
intrikát, mert magasabb ellenző pontot játszott ki, mint Fekete Tőr.



Évszak vége 

9. Szokatlan intrikák

Erős intrikák és blokkoló kártyák 

 

Különleges intrikák
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Az évszak végetér hét forduló után. Hét intrikát játszottak ki különböző játéko-
sok. Néhány intrika sikeres volt, ami befolyásjelzőket jelentett a csapatnak a 
városban vagy aranyat a kincsesládájukba. Minden sorra nem került intrika kártya 
a dobópakliba kerül, megnézés nélkül.

Lépj a fordulójelzővel egyet az azt jelző sávon. Ha a következő forduló egy másik 
évszak, akkor keverd meg az intrika kártyákat (kivéve a sikerrel jártakat, amik a 
táblán vannak) és ossz ki minden játékosnak 9-et. Egy játékos felfedi az évszak-
nak megfelelő előny kártyát és kezdi az első intrikát. Tél után ebben a játékévben 
vége a kártyázásnak és az év végi akciók veszik kezdetüket.

Minden erős intrikának (6 vagy 7-es erő) van egy különleges sebezhető pontja, ez 
a kártyán látszik is. Minden erős intrika egy saját, hozzá tartozó blokkoló kártyá-
hoz kapcsolódik. Ha egy játékos erős intrika kijátszásával kezd, az ellencsapat 
egyik tagja kijátszhatja ellene az ahhoz tartozó blokkoló kártyát, ami megakadá-
lyozza az erős intrikát, emellett különleges hatásai a következő sorrendben érvé-
nyesülnek:

1) Minden, a körben kijátszott kártya érvényes, de már nem befolyásolja a 
végeredményt;
2) A blokkoló játékos kap egy győzelmi pontot (lép a jelzőjével a győzelmi pontjel-
ző sávon);
3) A blokkoló kártya önmagában sikeres. Tehát a blokkoló játékos megkapja érte 
a befolyásjelzőket. A kártya a sikeres intrikák lefordított paklijába kerül.
4) A blokkoló játékos kezdi a következő intrikát.

A csapattársad ellen sosem játszhatsz ki blokkoló kártyát. A különleges képessé-
gük mellett ezeket is ugyanúgy lehet használni, mint a többi kártyát.

Minden csoportnak két különleges intrika kártyája van. Ha ezek az intrikák esetleg 
sikeresek, akkor különleges hatással vannak a játékra. Ez a különleges hatás 
röviden olvasható a kártyán és részletesen a szabály 13. oldalán. Mindig a különle-
ges hatást alkalmazd előbb, és csak azután zsebeld be a befolyásjelzőket érte. Ha 
az intrika elbukik, vagy ha ezt a kártyát a csapattárs támogatására játsszák ki, 
akkor viszont nincs semmiféle különleges hatalma.



10. Év végi akciók 

Az arany elköltése

A csapatok győzelmi pontjai
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Négy évszak letelte után a játékosoknak el kell költeniük aranyaikat. Ezután 
győzelmi pontokat osztunk a játékosoknak (a csapat sikere alapján a városrészek-
ben) és a csoportoknak (minden sikeres intrika után ebben az évben). Majd a 
játékév véget ér és a következő kezdődik (vagy a játék befejeződik és győztest 
hirdetünk).

Az első év végi akciók során az évszakok alatt összeharácsolt aranyat el is kell 
költeni. Minden játékos a kincsesládájában lapuló aranyakat öt városrészhez 
rendelheti a saját költségvetés kártyáján. Teljes titokban történik mindez, még a 
csapattagok sem beszélhetik meg a tippjeiket. Miután mindenki végzett, a hozzá-
rendeléseken már nem lehet változtatni.

Egyesével felfedik kártyájukat és elhelyezik a tábla aranytartó mezőiben aranyu-
kat az évszakos kártyáiknak megfelelő sorrendben (tavasztól télig). A felesleges 
jelzők (mivel csak 12 fér a mezőbe) a szokásos módon veszendőbe mennek.

A második év végi akciók a csapatok győzelmi pontjaira koncentrálódnak. Mindkét 
játékos győzelmi pontokat kap, ha csapata az egyes városrészeken befolyási több-
séggel bír.

A csapat mindkét tagja kap

Három győzelmi pontot, ha a kastélyban ők a befolyásosabbak
                                   és
Két győzelmi pontot minden városrészen a többségi befolyásért.

Tehát az egy játékév alatt csapattagságért, játékosonként maximum 15 pont 
gyűjthető be.

Az azonos csapatban játszók mégis gyakran különböző pontokat érnek el. Néhány 
játékos saját győzelmi pontokat szerezhetett az évszakok alatt az erős intrikák 
blokkolásával.

Kezdd el az egyik városrész ellenőrzését, majd menj végig mind a héten. Minden 
jelzőt (arany, erő, hírnév és követő), ami egy csapathoz tartozik össze kell adni, 
majd össze kell hasonlítani a másik csapat jelzőivel. Ha az összes befolyásnál 
egyenlőség alakul ki, akkor azért a városrészért nem jár győzelmi pont. Ha az 
egyik csapat fölényben van, akkor mindkét csapattagnak jár a győzelmi pont, amit 
le is kell lépegetni a pontjelzőn.

Ezután vedd le az összes befolyásjelzőt a tábláról.



A csoportok győzelmi pontjainak kiszámítása

Eredmények pontok

=    1 győzelmi pont

=    2 győzelmi pont

=  + 2 győzelmi pont

=  - 2 győzelmi pont
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Példa: 1325 játékévében az aranykiosztás után itt az ideje a győzelmi pontok kiszámolá-
sának. A nyomornegyed üres (egyik csapat sem tudott befolyást szerezni a nyomorne-
gyedben), itt tehát egyik csapat sem kap pontot. Mindkét csapatnak ugyanannyi 
befolyásjelzője van vidéken, így itt sem kap pontot senki. A fekete csapatnak három 
városrészben van összesen több befolyásjelzője, mint fehérnek: a laktanyákban, a piacon 
és a kikötőben. Ez összesen 6 pontot jelent fejenként. A fehér csapat a kastélyt és a 
templomokat uralja, ami 5 pontot ér. A fekete csapat tagjai a győzelmi pontjelzőn 6-ot, 
a fehér csapat tagjai 5-öt lépnek előre. A Fekete Tőr játékos még a csapattársánál is 
előbbre áll, mivel ő ősszel két saját győzelmi pontot is begyűjtött a fehér csapat erős 
intrikáinak blokkolásával.

Az utolsó év végén, a csoportok is begyűjtik külön-külön győzelmi pontjaikat a 
legutóbbi év sikeres intrikái alapján. A sikeres intrikák pakliját válogasd szét 
csoportok (színek) alapján. A csoport győzelmi pontértéke (egy vagy kettő) 
minden intrika kártyán a titkos személyiség fülben látható a jobb felső sarokban.

Először azt nézd meg, hogy van-e olyan csoport, akinek több sikeres intrikával 
zárult a játék, mint a többieknek (ez a bónusznál és büntetésnél is számít). Ezután 
lépd le a győzelmi pontjelző sávon a megszerzett pontokat.

A csoport minden sikeres (sima) intrikája

A csoport minden sikeres különleges vagy erős intrikája 

Ha a csoportnak van a legtöbb sikeres intrikája*

Ha az ellenfél csoportjának van a legtöbb sikeres 
intrikája* (zöld vörös ellen; kék sárga ellen)

*Ezeket a győzelmi pontokat csak akkor számoljuk, ha egyetlen csoportnak van 
csak legtöbb sikeres intrikája. Ha több csoport is azonos számú sikeres intrikával 
rendelkezik, akkor nem járnak a további győzelmi pontok.



11. Ki a győztes a játék végén?

1 – Titkos Egyletek
2 – Jó és Rendes Városlakók
3 – Szerzetesek és Varázslók
4 – Földalattiak 

Fehér Tőr a zöld, és szerez 5 + 3 =  8 győzelmi pontot
Fehér Erszény a vörös, és szerez 5 + 7 = 12 győzelmi pontot
Fekete Tőr a sárga, és szerez 8 + 1 =  9 győzelmi pontot
Fekete Erszény a kék, és szerez 6 + 6 = 12 győzelmi pontot
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Az év végi akciók után az utolsó évben tudjuk már a csoportok és a játékosok 
győzelmi pontjait. Itt az ideje, hogy lehulljon a lepel!

A játékosok szép sorban felfedik a titkos személyiségüket és meghatározzák 
összes győzelmi pontjaikat. Az összes győzelmi pontot a játékosok saját győzelmi 
pontjai és a titkos személyiségekhez tartozó csoportos pontok összege adja.

Ahogy minden játékos megmutatja a titkos személyiségét, add a játékos győzelmi 
pontjaihoz a hozzá tartozó csoport pontjait és lépd le a pontjelzőn. A csoportjel-
zőket ne vedd le, mert egy esetleges döntetlennél dönthetnek a végső győzelmi 
pontokban. A győztest a következők alapján lehet kikiáltani:

1) A legtöbb összes győzelmi pontot szerzett játékos a győztes.

2) Ha több játékosnak is egyenlő az összes győzelmi pontja, akkor az nyer, aki a 
titkos személyiségével (csoport) szerzett több pontot, mint a másik.

3) Ha még mindig egyenlő lenne a pontállás, a titkos személyiség típusa adja a 
győztest a következő sorrendben:

Példa: Egy rövid játék ért véget 1325 év végi akcióival. A győzelmi pontjelző sávon a követ-
kező látható: Fehér Tőr és Fehér Erszény 5 győzelmi pontot szerzett. Fekete Erszénynek 6 
győzelmi pontja, és Fekete Tőrnek 8 győzelmi pontja van. A csoportos győzelmi pontjelzők a 
következőt mutatják: vörösnek 7 GYP, kéknek 6 GYP, zöldnek 3 GYP és sárgának 1 GYP.

Most a játékosok felfedik titkos személyiségüket és megnézik, ki hány pontot szerzett még:

Fehér és Fekete Erszénynek egyformán 12 győzelmi pontja lett, de Fehér Erszény győzött, 
mert több győzelmi pontot szerzett a titkos személyiségével, mint Fekete (több a vörös 
GYP, mint a kék). Fehér Erszény nyert és a Földalattiak átveszik Krakkót!



12. A különleges intrika kártyák részletesen 

Jó és Rendes Városlakók (zöld)

Szerzetesek és Varázslók (kék)

Titkos Egyletek (sárga)

Földalattiak (vörös)
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Black Death (Fekete Halál): kártyaeldobás
Minden ellenfelednek el kell dobnia egy kártyát (felfedés nélkül) a kezéből. Ebben 
az évben, a további évszakokban is egy intrika kártyával kevesebbet kap osztáskor 
az ellenfél. Ettől függetlenül továbbra is hét körből fog állni egy évszak.*

Peasant Revolt (Parasztfelkelés): vegyél le 1 erőt és 1 követőt
Bármelyik városrészről (akár különbözőkről is) eltávolíthatod a jelzőket.

Saving Souls (Lelkek megmentése): 3 követő áthelyezése
Levehetsz akár 3 ellenséges követő jelzőt is a városrészekből, és helyettesíthe-
ted őket a saját jelzőiddel.

Prophecy of War (Háború híre): vegyél le 1 hírnevet és 1 erőt
Bármelyik városrész(ek)ről leveheted a jelzőket.

Advertising (Hirdetések): 3 hírnév áthelyezése
Levehetsz akár 3 ellenséges hírnév jelzőt is a városrészekből, és helyettesítheted 
őket a saját jelzőiddel.

A Depression (Hanyatlás): vegyél le 2 aranyat
Válassz egy ellenfélt, akinek 2 aranyat el kell dobnia a kincsesládájából. Ha nem volt 
aranya, akkor rosszul választottál. Ha csak 1 aranya van, akkor attól meg kell válnia.

Grave Robbery (Sírrablók): további kártya
Csapattársaddal együtt húzhattok egy újabb intrika kártyát (a dobópakli aljáról). 
Ebben az évben a további évszakokban is egy intrika kártyával több jár nektek. 
Ettől függetlenül továbbra is hét körből fog állni egy évszak.*

Street Thugs Rule (Utcai gengszter uralom): vegyél le 1 erőt és 1 aranyat
Az erő jelzőt bármelyik városrészről leveheted. Válassz egy ellenfelet, akinek 1 
aranyat el kell dobnia. Ha nincs neki, akkor persze nem tudja.

*Abban a nagyon ritka esetben, amikor az egyik csapatot mind a „Fekete Halál”, 
mind a „Sírrablók” hatás is éri, a játékosok a szokásos 9 kártyát kapják újra 
évszak elején.
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