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1729. A forradalom előtti Franciaország. 
Gazdag, művelt arisztokrata vagy, aki 
tisztában van azzal, hogy a történelem 
menete hamarosan meg fog változni. 
Azt is tudod, azért, hogy erős maradj, a 
családodnak jól fel kell készülnie a 
jövőre. Új szövetségeseket kell találnod, 
kisebb családokat kell beolvasztanod, és 
felhasználnod őket a vérvonalad meger-
ősítéséhez.

ÖÖÖrrrööökkkssséééggg:::   CCCrrreeecccyyy   hhheeerrrccceeeggg   vvvééégggrrreeennndddeeellleeettteee 
lehetővé teszi számodra, hogy felépíts 
egy hatalmas dinasztiát a 18. századi 
Franciaországban. 3 generáción 
keresztül megpróbálsz - mint 
leleményes családapa vagy családanya -
megteremteni egy maradandó örökséget 
úgy, hogy felépítesz egy dinasztiát, be-
házasítva számos gazdag és befolyásos 
francia, brit, orosz, spanyol és más or-
szágbeli családokat.

Gyarapítsd vagyonodat és növeld befolyásodat azáltal, hogy érdekházasságokat köttetsz, utódokat 
nemzel, rangokat szerzel, kastélyokat építesz, és támogatod a közösséget. A játék három generá-
ción keresztül zajlik. A játék győztese az a játékos lesz, akinek a családja a legtöbb Tisztelet pon-
tot szerezte.

UUUGGGOOORRRDDD   ÁÁÁTTT   AAA
SSSZZZAAABBBÁÁÁLLLYYYLLLEEEÍÍÍRRRÁÁÁSSSTTT   
ÉÉÉSSS   NNNÉÉÉZZZDDD   MMMEEEGGG   AAAZZZ   
OOOKKKTTTAAATTTÓÓÓVVVIIIDDDEEEÓÓÓTTT!!!   

Ugord át a szabályismertetést 
és tanuld meg a játékot az
oktatóvideónk segítségével!

Szkenneld be a QR kódot vagy látogasd meg weboldalunkat:
http://portalgames.pl. 
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4 CSALÁDFŐ KÁRTYA 

A Családfő kártya kétoldalas (az egyik oldalán egy Családapával, a másik oldalán egy 
Családanyával). A játék kezdetén minden játékos kap egy Családfő kártyát, amellyel 

megalapítja a családját, és ezzel képviseli magát a nagy utazás kezdetén.

Minden kártya más, így mindegyik más-más kezdeti előnyt biztosít. 

6 6 5 5

1 KÖZPONTI JÁTÉKTÁBLA
A Központi Játéktábla tartalmaz akciómezőket, ahová a játékosok a játék során lehelyezik a 

bábuikat, jelezvén, hogy mely akciókat fogják használni. 

A Tisztelet jelző sáv mutatja a játékosok aktuális Tisztelet pontjait. A játék végén ez a mező 

mutatja meg, hogy ki lett a győztes.

A Generáció sáv mutatja meg, hogy az egyes Generációk hány körből állnak, továbbá mutatja 

azokat a hatásokat, amelyek az egyes Generációk kezdetén, a körök végén vagy a Generációk 

végén jelentkeznek.

75 BARÁT KÁRTYA 

A játékosok a Barát lapokat fogják használni a Házasságkötés/Előre elrendezett házasság

akcióra. Ezek a Barátok családtagokká válnak, és adnak a családnak bevételt, további 

Barát lapokat, Tekintélyt vagy más egyéb hatásuk is lehet.

A Barátok lehetnek férfiak és nők is. A Barát kártyák neme a kártyán látható pajzs színe szerint 

van megkülönböztetve: a nőké rózsaszín, míg a férfiaké bézs. Ennek a Házasságkötés/Előre 

elrendezett házasság akció során van jelentősége. Minden Barátnak van egy neve és egy rövid 

leírása (jellemző tulajdonsága).

Egy Baráttal történő házasságkötés során vagy ki kell fizetned az esküvő költségét (jellemzően 

a férfi Barátok után), vagy hozományt kapsz (jellemzően a nő Barátok után).

Minden Barát kártyán szimbólumok jelzik a Barát állampolgárságát, és a legtöbb esetben a 

foglalkozását. Ezek bizonyos Barát kártyák különleges hatásai és a játék más egyéb hatásai 

(Pártfogó/Küldetés kártyák) miatt fontosak lesznek. 

1 - Tisztelet jelző sáv, 2 - Generáció jelző sáv, 3 - Kártyák helye, 4 - Akciómezők, 
5 - Rang kártyák helye, 6 - Támogatás kártyák helye, 7 - Barát kártyák helye

Sarah 
the revolutionary

-1  if you have 
any     

in your family.

Pierre 
the newspaper owner

Gain           .

Eliza 
the poetess

Gain  
if you have 

another  
in your family.

David 
the shoemaker

+2  if you have 
any Ventures 

in your family.

Marry/Arrange 
marriage with her 

without using  
an action.

Arianne 
the courtesan

Lucienne 
the heiress of an ancient family

Gain  and +1
if you have 
another  

in your family.

A Barát kártyákat bizonyos akciók költségének a kifizetésére is fel lehet használni.

Azok a Barát kártyák, amelyek a játékos kezében vannak, a játékos kézben tartott pakliját alkotják.

A        szimbólum azt mutatja, hogy a Barát lapokat a Központi Játéktábla melletti 
felfordított 5 lapból kell felvenni.

A       szimbólum azt mutatja, hogy a játékos kezéből Barát lapokat kell eldobni.

A       szimbólum azt mutatja, hogy a Barát lapokat a lefordított Barát pakli tetejéről 
kell felhúzni.

Pajzs

Nő

Férfi

JÁTEKELEMEK

1 - Esküvő költsége/Hozomány

2 - Foglalkozás

3 - Állampolgárság

4 - Név és jellemző tulajdonság

5 - Bevétel/Szerzett Barát kártyák

6 - A Barát által szerzett Tekintély

7 - Különleges hatás

1

1

2 3
4

5
6

7

2

3
5 6

7

4

3 3 3
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9 TÁMOGATÁS KÁRTYA

Minden generációhoz 3 különböző Támogatás kártyalap tartozik.
Minden kártyának van egy költsége, és különböző jutalmakat ad. 

9 RANG KÁRTYA 

Minden generációhoz 3 különböző Rang kártyalap tartozik.
Minden kártyának van egy költsége, és ad valamilyen jutalmat. 

24 ARANY KÁRTYA 

11 db 1-es értékű, 6 db 2-es értékű, és 7 db 5-ös értékű Arany kártyalap található a játékban.

Az Arany kártyalapok testesítik meg a fizetőeszközt.

Az Arany szimbóluma: 

88 GYERMEK KÁRTYA

A Gyermek kártyák azokat a gyerekeket mutatják, akik a játék során a családokban 
fognak megszületni. Található köztük 39 db Lánygyermek lap, 39 db Fiúgyermek 

lap, és 10 db Komplikáció lap.

Néhány gyermek egyedi hatással is bír, melyek a gyermek születésekor vagy 
felnőtté válásakor bizonyos juttatásokat adnak a játékosnak. 

COMPLICATION AT BIRTH
Lose mother or child. Co

un
t

Ti
tle

4
F

ea
st

C
on

tr
ib

ut
io

n

P
atr

on
 of

 P
ar

is
Ti

tle

4
N

ob
le 

P
or

tra
it

C
on

tr
ib

ut
io

n

5
K

ing
’s 

A
dv

iso
r

Ti
tle

Gr
an

d B
all

C
on

tr
ib

ut
io

n

Gossip queen:
draw 2 .

Surprise twins:
immediately draw another 

 (ignore child limit).

Count
Title

4
Feast

Contribution

Fiúgyermek 

Lánygyermek 

A gyermek kártyákat a  szimbólum különbözteti meg.

JÁTEKELEMEK

1 - Generáció 
2 - Költség
3 - Rang neve 
4 - Jutalom

1 - Generáció
2 - Költség
3 - Támogatás neve
4 - Jutalom

Felnőtt oldal Egyedi hatás Gyermek oldal 1

1

2

2

3

3

4

4
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6 PÁRTFOGÓ KÁRTYA

Minden egyes Pártfogó lap tartalmaz egy fő célt, amit a játékosnak a játék 
végére el kell érnie. Ezen kívül tartalmaz néhány másodlagos célt (pontszerző 
lehetőséget), melyeket a játékos a játék végén a 3. Generációban megszerzett 

Küldetés lapokkal aktiválhat.

15 ÚTMUTATÓ KÁRTYA

Az Útmutató lapokat csak az 
egyszemélyes játék során használjuk 

(bővebben lásd a 20. oldalon).

JOHN LAW 
(economist)

+9  if you have 
at least 7 .

+2  for each marriage arranged with a   
in .

+1  for each 3  you 
have.

One of your 
grandmothers 

was the daughter 
of an  

who had a Title.

OPEN 
A NEW ART GALLERY

Open a new art gallery displaying works of Fragonard and Boucher.
Requirements:

Have at least 2   
in your family.

Pay 1  to the bank.
Reward:

+3 . Draw 10 , 
keep all  and 

discard the others.

MADAME 
DE POMPADOUR 

(intellectual)

+9  if you have 
at least 7 children 
born during .

+2  for each marriage 
arranged with a   

in .

+1  for each couple  
with at least 3 children.

12 JELÖLŐ KOCKA

(3 jelölő minden egyes játékos színében)

Ezeket a jelölőket a Játékos Táblán a Bevétel (      ) és a Tekintély (      ) 

jelölésére, míg a Központi Játéktáblán a Tisztelet pontok (      )
nyilvántartására használjuk.

1 KÖRJELZŐ 1 KEZDŐJÁTÉKOS JELZŐ KÁRTYA

a Pártfogó lapok szimbóluma

1 - Pártfogó neve és jellemző 
tulajdonsága

2 - Fő cél

3 - Aktiválható Másodlagos 
célok

Egy Küldetés lap olyan kihívást 
tartalmaz egy adott játékos részére, 

amelyet ha teljesít, Tisztelet 
pontokat és egyéb jutalmakat kap.

JÁTÉKELEMEK 

1
2

3

TUDTAD, HOGY…
AHOL NAPJAINKBAN AZ ANGOL A VILÁGNYELV, OTT A 18. SZÁZADBAN A 
FRANCIA VOLT A ‘LINGUA FRANCA’, VÁLTVA A LATINT, MELY A MŰVELT 
EMBEREK KÖZÖS BESZÉLT NYELVE VOLT?

15 KÜLDETÉS KÁRTYA

7 VÁLLALKOZÁS KÁRTYA

A Vállalkozás lapok emelik a
család Bevételét (      )

7 KASTÉLY KÁRTYA

A Kastély lapok emelik a család
Tekintélyét (       ).
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4 JÁTÉKOS TÁBLA 
A Játékos Tábla tartalmaz akciómezőket, ahová a játékosok a játék során 

lehelyezik a bábuikat, jelezvén, hogy mely akciókat fogják használni.

Mindegyik Játékos Táblán található egy saját Bevétel és Tekintély jelző sáv. 
A Bevétel (      ) minden egyes kör végén Aranyat (      ) ad a játékosnak. A 

Tekintély (      ) a Generációk végén Tisztelet (      ) pontokat ad a játékosnak. 

A Tekintély és a Bevétel nincs korlátozva - így a játékosoknak 
lehet több vagy kevesebb is, mint ahogy azt a sávok mutatják.

Megjegyzés: A Játékos Tábla másik oldalán egy hasonló tábla található némi 
eltéréssel az akciók megnevezéseiben. Ezt csak ‘A Végrendelet’ 

egyszemélyes játékvariációban használd (bővebben lásd a 20. oldalon). 

JÁTÉKELEMEK 

8 Player pawns (2 pawns in each of 
4 colors).

Players will use them to select an 
action on the main board  

and on their player boards.

23 BÁBU 

Összesen 8 játékos bábu van (2 bábu mind a 4 játékos színében): a játékosok 
akcióválasztásukat ezekkel a bábukkal fogják jelezni a Központi Játéktáblán és a 

saját Játékos Táblájukon. 

Összesen 15 Kiegészítő bábu van (3 bábu mind az 5 akció színében): a Kiegészítő 
bábukat csak a Központi Játéktábla akciómezőin lehet használni. 

A játékosok a Kiegészítő bábukat csak a Központi Játéktábla velük megegyező színű 
akciómezőin használhatják: zöld (      ) - Kastély építése, narancs (      ) - Vállalkozás 
indítása, piros (      ) - Küldetés vállalása, égszínkék (      ) - Termékenységi doktor 

igénybevétele, sárga (      ) - Rang megszerzése vagy Közösség támogatása. 

A Kiegészítő bábuk száma meghatározott. Ha az adott színből nem maradt, akkor 
nem lehet belőle többet szerezni.

A játékosok bábui Kiegészítő bábuk

1 - Akciómezők, 2 - Bevétel jelző sáv, 3 - Tekintély jelző sáv 

Megjegyzés: A bábuk és az akciók színe megegyezik a Barát lapokon található 
foglalkozások szimbólumainak a színeivel, de ennek csak ’A Végrendelet’ 
egyszemélyes játékvariációban van jelentősége (bővebben lásd a 20. oldalon).

A játék használata során számos ikonnal találkozhattok.

ÁLLAMPOLGÁRSÁG 

amerikai     holland

brit         francia 

olasz      lengyel 

porosz        orosz

spanyol     török

Barát lapok felhúzása a felfordított 
lapokból 

Barát lapok felhúzása a lefordított 
Barát pakli tetejéről

Kiegészítő bábuk 

Bevétel növelése 1 egységgel

  
Aranyat kapsz (a bankból)

                 
Tekintély növelése 1 egységgel

Tisztelet pontok növelése 1 egységgel 

Bevétel csökkentése 1 
egységgel 

Aranyat kell fizetni (a 
banknak) 

Tekintély csökkentése 1 
egységgel 

Tisztelet pontok csökkentése 1 
egységgel 

Barát lapok eldobása a játékos 
kezéből

FOGLALKOZÁSOK 

Művész

Arisztokrata 

Tudós 

Mesterember

Diplomata 

A JÁTÉKBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK 

GENERÁCIÓK 

,
     

1., 2., 3., 4. Generáció     

Generáció

1
1

2

3

,

,
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A most következő szabályismertetés 2-4 játékos részére vonatkozik. Az egyszemélyes 
játék szabálya a 20. oldalon található.

1. HHHeeelllyyyeeezzzzzzéééttteeekkk   aaa   KKKööözzzpppooonnntttiii   JJJááátttééékkktttááábbbllláááttt az asztal közepére.

2. AAA   kkkááárrrtttyyyááákkkaaattt   vvvááálllooogggaaassssssááátttoookkk   ssszzzéééttt típusuknak megfelelően, és a következő kártyákat 
helyezzétek a Központi Játéktábla megfelelő mezőire vagy mellé:

  a.) Rang kártyák

A Generációknak megfelelően válogassátok szét a RRRaaannnggg   kkkááárrrtttyyyááákkkaaattt. Az 1. Generációs 
lapokat felfordítva helyezzétek a Központi Játéktábla Rang megszerzése akciómező 
mellé. A 2. és a 3. Generációs lapokat tegyétek lefordítva a Központi Játéktábla mellé.

  b.) Gyermek kártyák

Vegyetek ki 9 db fiú- és 9 db lánygyermek kártyát a pakliból. Ezek a lapok alkotják a 
tartalék paklit, melyet csak abban az esetben fogtok használni, ha a 3. Generáció során 
a Gyermek kártyapakli elfogyna.

A maradék GGGyyyeeerrrmmmeeekkk   kkkááárrrtttyyyaaalllaaapppoookkkaaattt keverés után, képpel lefelé fordítva helyezzétek a 
Központi Játéktábla megfelelő mezőjére (a Termékenységi doktor igénybevétele 
akciómezőhöz).

Megjegyzés: Ha a teljes Gyermek paklit leteszitek a Központi Játéktáblára, az néhány 
játékost megakadályozhat abban, hogy rálásson a Termékenységi doktor igénybevétele 
akciómezőre. Ezért azt javasoljuk, hogy egyszerre csak néhány kártyát tegyetek fel a 
Központi Játéktáblára, és amikor a lapok elfogynak, ismét tegyetek fel néhányat.

  c.) Kastély kártyák és Vállalkozás kártyák
Az alábbi táblázat szerint határozzátok meg a KKKaaassstttééélllyyy   kkkááárrrtttyyyááákkk és VVVááállllllaaalllkkkooozzzááásss   
kkkááárrrtttyyyááákkk számát. Tegyétek a jelzett számú lapokat a Központi Játéktábla megfelelő 
mezőire.

Játékosok száma
Kastély/Vállalkozás 

kártyák száma

2 3
3 5
4 7

  d.) Küldetés kártyák

Keverjétek meg a KKKüüüllldddeeetttééésss   kkkááárrrtttyyyááákkkat, és lefordítva tegyétek a Központi Játéktábla 
megfelelő mezőjére.

  e.) Támogatás kártyák

A Generációknak megfelelően válogassátok szét a TTTááámmmooogggaaatttááásss   kkkááárrrtttyyyááákkkat. Az
1. Generációs lapokat felfordítva helyezzétek a Központi Játéktábla Közösség 
támogatása akciómező mellé. A 2. és a 3. Generációs lapokat tegyétek lefordítva
a Központi Játéktábla mellé.

  f.) Barát kártyák

Keverjétek meg a BBBaaarrráááttt   kkkááárrrtttyyyááákkkat, és lefordítva tegyétek a Központi Játéktábla mellé. 
Húzzátok fel a felső 5 lapot, és felfordítva helyezzétek azokat a Központi Játéktábla 
alá, a megjelölt helyekre. 

  g.) Arany kártyák

Értékük szerint válogassátok szét az AAArrraaannnyyy   kkkááárrrtttyyyááákkkat, és felfordítva tegyétek
azokat a Központi Játéktábla mellé, megalkotva így a bankot.

3. Keverjétek meg a PPPááárrrtttfffooogggóóó   kkkááárrrtttyyyááákkkat, és osszatok belőle minden játékosnak
1 lapot. A játékosok nézzék meg a kapott lapot, majd helyezzék lefordítva 
maguk elé.

A többi Pártfogó kártyát tegyétek vissza a dobozba, anélkül, hogy
megnéznétek.

4. Keverjétek meg mind a 4 CCCsssaaalllááádddfffőőő kártyát, és osszatok belőle minden 
játékosnak 1 lapot.

Kevesebb, mint 4 játékos esetén a maradék lapokat tegyétek vissza a dobozba.

Banneret
Title

Pauline 
the newspaper editor

Gain           .

Johann
the composer

Take 1  
for each other  

in your family.

Friedrich 
the blackmailer

Take 1 random  
from each 

opponent’s hand 
and keep it.

Alderman
Title

Count
Title

ELŐKÉSZÜLETEK 

Rang kártya 
dobópakli

1

11
2a

2b 2c

2f

2g
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5. Minden játékos a Családfő kártyájának megfelelő színben magához veszi a következő 
elemeket, és maga elé helyezi azokat: 111   JJJááátttééékkkooosss   TTTááábbblllaaa,,,   222   bbbááábbbuuu és 333   jjjeeelllööölllőőő   kkkoooccckkkaaa.

Kevesebb, mint 4 játékos esetén a maradék elemeket tegyétek vissza a dobozba.

6. Minden játékos eldönti, hogy Családapaként vagy Családanyaként indul el a 
játékban, majd a választásának megfelelően maga elé helyezi a Családfő kártyalapot.

Ezek a karakterek jelenítik meg a játékosokat, mint családfőket, és a nemüktől függően 
meghatározzák a játékosok kezdő feltételeit (Bevétel, Arany, Tekintély stb.).

Megjegyzés: Érdemes a Családfő kártyát úgy lehelyezni, hogy alatta maradjon 
elegendő hely további 3 sor lapnak, melyek a családfát fogják alkotni (bővebben 
lásd a következő oldalon).

Johann
the composer

Take 1  
for each other  

in your family.

Discard any number 
of  from your 

hand and draw the 
same number of .

Isabella 
the Castilian princess 

Maxim 
the treasurer

+2  for 
each other  
in your family.

4
Church Donation

Contribution

Visit Mayor
Contribution

4
Feast

Contribution

ELŐKÉSZÜLETEK 

CARDINAL 
DE FLEURY 

(politician)

+9  if you have 

at least 8

in your hand.

+2  for each marriage arran-

ged with a female who gives you 

at least 2  in .

+1  for each couple in 

your family.

5

Barát kártya 
dobópakli

Támogatás kártya 
dobópakli

7. Minden játékos a Családfő kártyájának megfelelően:

a.) A Játékos Táblájának Bevétel sávjára lehelyezi az egyik jelölő kockáját.

b.) Megkapja az ábrázolt mennyiségű Aranyat a banktól.

c.) Megkapja a feltüntetett számú Barát lapokat (kezdő pakliját) a lefordított pakliból.

d.) Megkapja az ábrázolt Kiegészítő bábut.

Megjegyzés: Ha egy játékosnak nem tetszenek a felhúzott Barát lapok, akkor azokat vissza-
keverheti a Barát kártyákat tartalmazó pakliba, majd ezután felhúzza új kezdőpakliját. Így a 
játékos véghez visz egy ‘Mulligan’-t, azaz kap egy második lehetőséget. Ha egy játékos így 
dönt, akkor a másodjára felhúzott paklit mindenképpen meg kell tartania.

8. Helyezzétek a maradék Kiegészítő bábukat a Központi Játéktábla mellé úgy, hogy 
azokat minden játékos könnyedén elérhesse, megalkotva ezzel az általános készletet.

9. Minden játékos lehelyezi a második jelölő kockáját a Játékos Tábláján található 
Tekintély sáv 0-s mezőjére, és az utolsó jelölő kockáját a Központi Játéktábla 
Tisztelet sáv 0-s mezőjére.

10. Válasszátok ki a kezdőjátékost, aki megkapja a Kezdőjátékos jelző kártyát.

Megjegyzés: Minden kör kezdetén az óramutató járásával megegyező irányba adjuk 
tovább a Kezdőjátékos jelző kártyát.

11. Helyezzétek a Körjelzőt a Generáció sáv első mezőjére.

Most már kezdődhet a játék!

3

4

78
10

5

2e

2c 2a2d
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A játék során a játékosok a Barát és Gyermek kártyáik lehelyezésével építik fel a 
családfájukat. Minden alkalommal, amikor a családodban egy fiú vagy lány gyermek 
házasságot köt, helyezzétek mellé a Barát kártyát, mint házastársát, így alkotva egy 
házaspárt. Minden alkalommal, amikor egy házaspárnak gyermeke születik, 
helyezzétek a Gyermek lapot a szülők alá. Lehelyezéskor figyeljetek arra, hogy 
hagyjatok elég helyet a gyerekek leendő házastársainak is. A következő Generáció 
elején a gyerekek felnőnek: most már házasságot köthetnek, és lehetnek saját
gyermekeik is, és így tovább.

A családfa a Családfővel kezdődik, aki - jövendőbelijével - az 1. Generációt alkotja. 
Az 1. Generáció köreiben az akciók csak e generáció tagjaira lesznek hatással (illetve 

5

Surprise twins:
immediately draw another 

 (ignore child limit).

Lucienne 
the heiress of an ancient family

Gain  and +1
if you have 
another  

in your family.

+1  for 
each other  
in your family.

Olivier 
the pawnshop owner

Nicolas 
the petty merchant

Gain  and +1
if you have another 

 in your family.

Patricia 
the journalist’s daughter

+1  for 
each other  
in your family.

Marry/Arrange 
marriage with her 

without using  
an action.

Arianne 
the courtesan

Elena 
the art collector

+1  for each 
other  

in your family.

Johann
the composer

Take 1  
for each other  

in your family.

May have up to  
4 children.

Angelique 
the shopkeeper

Erich 
the actor

This : Buying 
a Mansion costs 1   

less if you have another 
 in your family.

Fehmi 
the tulip trader

Discard all  
from beside the 

board, draw a new 
set and take 1. 

CSALÁDFA 

az Előre elrendezett házasság akció a gyermekeikre). A 2. Generáció kezdetén 
minden gyermek felnő, így ők alkotják a 2. Generáció tagjait. A 2. Generáció 
köreiben az akciók csak e generáció tagjaira lesznek hatással (és gyermekeikre), 
és így tovább.

Azért, hogy az egyes Generációk tagjait könnyen be lehessen azonosítani, a 
kártyákat sorokba rendezzük - az első sor kártya alkotja az 1. Generációt, a 
második sor a 2. Generációt, és így tovább. Bár a játék 3 generáción keresztül 
zajlik, minden játékosnak 4 sor kártyája lesz - az utolsó, negyedik sort a 3. 
Generáció során született gyerekek alkotják - a 4. Generáció csak a Pártfogó 
kártyák pontszerzési lehetősége miatt lesz fontos.

TUDTAD, HOGY... 
A SZERELEM A 18. SZÁZADI NEMESEK KÖRÉBEN CSAK A HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN ALAKULT
KI? A HÁZASSÁGKÖTÉS A CSALÁDI SZÖVETSÉGEK KIALAKÍTÁSÁNAK, ÉS A MÉLTÓ
ÖRÖKÖS BIZTOSÍTÁSÁNAK AZ EGYIK MÓDJA VOLT. AZ ELŐRE ELRENDEZETT HÁZASSÁG
TELJESEN MEGSZOKOTT VOLT, ÉS NEM VOLT SZOKATLAN AZ SEM, HOGY MÁR A 
KISGYEREKEK ESETÉBEN MEGÁLLAPODTAK A JÖVENDŐBELI SZEMÉLYÉT ILLETŐEN.

TUDTAD, HOGY… 
A NEMESI CÍM NEM VOLT AUTOMATIKUSAN
BIZTOSÍTOTT? - AZ ILLETŐNEK ÚGY IS KELLETT
ÉLNIE. BIZONYOS TEVÉKENYSÉGEK, MINT A 
KERESKEDELEM VAGY A KÉZZEL VÉGZETT MUNKA 
A NEMESI CÍM ELVESZTÉSÉT OKOZHATTA.
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L egacy: Testament of Duke de Crecy 
3 generáción keresztül zajlik, és 
összesen 9 körből áll. A körök alatt

a családodnak a lehető legjobbat kell kihoznia 
magából, hogy minél népesebb, gazdagabb és 
híresebb legyen, végig azon igyekezve, hogy 
egy maradandó örökséget hozzon létre. De 
vannak mások is, akiknek az a vágyuk, hogy 
gazdagabbak, erősebbek, híresebbek legyenek 
nálad. Képes vagy arra, hogy a tiéd legyen a 
leghíresebb család Franciaországban?

1. GENERÁCIÓ:
CSALÁDANYA/

CSALÁDAPA

Egy híres család feje vagy, aki a családjával 
nagyra törő terveket szövöget. Arról álmodozol, 
hogy a családod sokkal híresebb legyen, de 
azt is tudod, hogy ez egy időigényes 
vállalkozás. A jó kezdet nélkülözhetetlen, de 
ami még ennél is fontosabb, hogy gazdag és 
híres családba házasodjunk be.

2. GENERÁCIÓ:

A GYEREKEK

Teljes ellenőrzés alatt tartod a családodat, de 
a végzet előbb-utóbb téged is utolér. Többé 
már nem vagy az a fiatalember/fiatalasszony, 
aki valaha voltál, így az álmaidat most már a 
gyermekeidnek kell továbbvinniük. Ki kell 
venniük, sőt ki is fogják venni a részüket a 
családi hírnév és vagyon gyarapításából.

3. GENERÁCIÓ:
AZ UNOKÁK

Végül, mivel a családi örökség szépen 
gyarapodik, elérkezett az idő, hogy a hosszú 
kemény munka gyümölcsét leszüreteld. Most 
már hátradőlhetsz a rendezői székedben, és 
vezetheted a családodat a nemzeted 
történelemkönyvébe. Az unokáid 
(nemességgel telve) átveszik és teljesítik az 
életre szóló álmaidat. Elég lesz ez? Vajon a 
családod úgy fog bekerülni a történelembe, 
mint aki a 18. századot uralta? Ezt csak az 
idő dönti el…

A játék 9 körön keresztül tart, mely 3 Generációra van elosztva. A játék végén a játékosok a Pártfogó 
kártyáik után pontokat kapnak.

A Generációk 3 részből tevődnek össze: Generáció kezdete, a körök, Generáció vége. 

ÍRJUK A TÖRTÉNELMET

GENERÁCIÓK ÉS KÖRSORREND 

5
Lucienne 

the heiress of an ancient family

Gain  and +1
if you have 
another  

in your family.

Evgenia 
the tzarina’s friend

Gain           .
+2  if you have 

at least 6  
in your hand.

Ann 
the head of a secret society

EGY GENERÁCIÓ KEZDETE 
Az 1. Generáció során ezt a részt ugorjátok át - minden elő van készítve, így játszhatjátok az első kört. A következőkben 
leírt szabályok csak a 2. és a 3. Generációra vonatkoznak.

A 2. ÉS A 3. GENERÁCIÓ KEZDETÉN
- Minden játékos véletlenszerűen kap egy Kiegészítő 
bábut.

Vegyetek el mind az 5 színű Kiegészítő bá-
buból 1-1-et. A Kezdőjátékossal kezdve, és 
a játékos sorrend szerint folytatva minden 
játékos véletlenszerűen elvesz egy bábut. A

maradék bábuk visszakerülnek az általános készletbe.

- A gyerekek felnőnek.

A Kezdőjátékossal kezdve (és a játékos
sorrend szerint folytatva) minden játékos
180 fokkal elforgatja a Gyermek kártyáit a 
felnőtt felére, ezzel jelezve, hogy a gyermek 
felnőtté vált. 

Minden előre eltervezett házasság most köttetik meg. A 
játékosoknak követniük kell a Házasságkötés akció 3-6. 
lépéseit (bővebben lásd a 12. oldalt). 

- Az előző Generációból megmaradt összes Rang és
Támogatás kártyát távolítsátok el a tábláról, és tegyétek 
fel a jelenlegi Generáció kártyáit.

Példa: A 2. Generáció kezdetén távolítsátok el az 1. 
Generációból megmaradt Rang lapokat, és a megfelelő
helyre tegyetek fel 3 db, a 2. Generációhoz tartozó Rang 
lapot.

- Távolítsátok el az előző Generációhoz tartozó
Komplikáció lapokat (ha a játékosoknak van ilyen).

Megjegyzés: A játékosok azért, hogy bizonyos kártyák 
különleges hatásait a lehető legjobban használhassák ki, 
megválaszthatják az előre elrendezett házasságkötések 
sorrendjét.

Példa: Amint a 2. Generáció elkezdődik, az összes 1. 

Generációban született gyerek felnőtté válik, így a játékosok 

felnőtt felükre fordítják a kártyáikat. A példában a játékosnak 

van 3 gyermeke, akik közül kettőnek már van elrendezett

házassága - egyikőjüknek Ann-nel, másikójuknak Evgenia-val.

A játékos kezében csak 4 Barát kártya van, azonban

szeretne Ann után Tisztelet pontokat kapni. Ehhez legalább

6 Barát kártyát kell a kezében tartania, ezért először Evgenia-val 

köt házasságot - a játékos először elforgatja a Barát lapot,

befejezvén a házasságkötést, ennek következtében felhúz 2 

lapot a felfordított Barát kártyák közül, 1-gyel növeli a 

Tekintély pontjainak a számát, és kap egy Kiegészítő bábut.

Végül felhúz egy Gyerek lapot a házaspár részére. Mivel a 

játékos most már 6 Barát kártyát tart a kezében, folytatja a 

házasságkötést Ann-nel. Felhúz 1 Barát lapot, és megkapja a 

2 Tisztelet pontot, hiszen a kezében most már több mint 6 

Barát lap van. Végül a játékos felhúz egy Gyerek lapot a 

házaspár részére. 
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A KÖRÖK

Minden Generáció más-más számú körből áll. 

1. Generáció - 2 kör
2. Generáció - 3 kör
3. Generáció - 4 kör

Az egyes körök a játékosok fordulóiból állnak, amelyek során a játékosok fordulónként 
1 bábut lehelyeznek, és végrehajtanak egy akciót, így előfordulhat, hogy a játékosok 
különböző számú akciót hajtanak végre egy kör alatt.

EGY KÖR KEZDETÉN

1. Mozgassátok a Körjelzőt egy lépéssel előre a Központi Játéktábla Generáció sávján 
(az első körben helyezzétek a Körjelzőt az 1-es mezőre).

2. Az óramutató járásával megegyező irányba adjátok tovább a Kezdőjátékos jelző
kártyát a következő játékosnak (az első körben ezt hagyjátok ki).

AKCIÓ FÁZIS

Minden körnek ez a fő fázisa. A játékosok az alábbi szabályok figyelembevételével 
véghezviszik az akciójukat:

1. Az a játékos, akinél a Kezdőjátékos jelző kártya van, lehelyezhet 
egy bábut a saját Játékos Táblájának bármelyik akciómezőjére, vagy 
a Központi Játéktábla egyik szabad akciómezőjére.

Egy forduló alatt csak egy bábu helyezhető le.

A Játékos Tábla akcióit csak a játékos bábuival lehet választani, míg a Központi 
Játéktáblán lévő akciókat (bármilyen sorrendben) a játékos bábuival és a választott 
akció színének megfelelő Kiegészítő bábukkal is.

A JJJátékos Táblán találhhható akciómezőkön több bábu is állhat (így az adott akciót 
többször is véghez lehet vinni).

Választható akciók a Játékos Táblán: 

Példa: Az egyik játékos a Kastély építése akciót választja, ráhelyezve bábuját 

a megfelelő akciómezőre. Ezt az akciót így már más nem használhatja ebben 

a körben (beleértve azt a játékost is, aki ezt az akciót választotta). 

3. A kezdő játékostól kezdve haladjatok az óramutató járásával megegyező irányban, és 
a játékosok helyezzék le az egyik bábujukat. Ezt egészen addig kell folytatni, míg az 
összes bábut le nem tettétek, vagy amíg már nem tudtok vagy nem akartok bábut letenni.

Megjegyzés: Egészen addig, amíg egy játékos le nem teszi az összes bábuját,
folytatnia kell a fordulóival, azaz a bábui lehelyezésével. Csak a Kiegészítő bábut 
lehet a későbbi körökre megtartani (de csak ebben a Generációban használhatja fel). 

Példa: A harmadik körben az egyik játékos lehelyezett egy bábut, de még van egy 
bábuja illetve egy Kiegészítő bábuja a talonjában (mely utóbbit csak a Kastély építése 
akcióra használhat fel). A játékos nem használhatja a Kiegészítő bábut, mert a Kastély 
építése akciót már egy másik játékos kiválasztotta, így a játékosnak a második bábuját 
kell letennie a következő (és egyben utolsó) fordulójában. Ebben a Generációban még 
van további két kör, így a játékos a Kiegészítő bábut megtartja ezekre a körökre.

2. A bábu lehelyezése után a játékos (amennyiben ez szükséges) kifizeti az akció
költségét, és azonnal végrehajtja az akciót. A játékosnak kötelező az akciót 
véghezvinni; nem helyezhet le úgy bábut, hogy az akciót figyelmen kívül hagyja.

Az akciók csak az aktuális Generációra hatnak, kivétel ez alól a Házasságkötés/Előre 
elrendezett házasság akció, amely hatását kifejtheti a jelenlegi Generációra
(Házasságkötés), vagy a következő Generációra (Előre elrendezett házasság).

GENERÁCIÓK ÉS KÖRSORREND 

A Kööözponti JJJátéktábla akciómezőit egy körben csak 1 bábu használhatja. Más szóval,
egy bábu sem helyezhető olyan akciómezőre, amelyet egy másik bábu már elfoglalt.

Választható akciók a Központi Játéktáblán: 

TUDTAD, HOGY...
MADAME DE POMPADOUR EGY NAGYPOLGÁRI CSALÁDBAN 
NŐTT FEL, HOGY AZTÁN A KIRÁLY HIVATALOS SZERETŐJE 
LEGYEN? IRÁNYZATINDÍTÓ, INTELLEKTUÁLIS EMBER VOLT, AKI 
BEFOLYÁSOS SZEREPET TÖLTÖTT BE A KIRÁLYI UDVARBAN, 
BELESZÓLHATOTT A KÜLÜGYEKBE ÉS AZ ÁLLAMÜGYEKBE IS.

Házasságkötés/Előre 
elrendezett házasság 

Gyerekszülés Társasági élet Pénzkérés barátoktól

Rang megszerzése
Termékenységi doktor

igénybevétele Kastély építése Küldetés vállalása

Vállalkozás indítása Közösség támogatása
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BEVÉTEL FÁZIS ÉS FELKÉSZÜLÉS A KÖVETKEZŐ KÖRRE

Egy kör végén (miután minden játékos végrehajtotta az összes akcióját):

1. Minden játékos annyi Aranyat kap, ahány pontot a jelzője mutat a 
Játékos Tábla BBBevétel sávján (kivéve a 9. Kört, amikor egyáltalán nincs 
Bevétel).

EGY GENERÁCIÓ VÉGE
Az adott Generáció utolsó köre után:

1. Minden játékos annyi Tisztelet pontot kap, ahány 
pontot a jelzője mutat a Játékos Tábla Tekintély sávján.

Példa: Az a játékos, akinek a Bevétel jelzője 4-et mutat, a kör végén 

megkapja az Arany kártyákat, melyek összértéke 4 lesz.

2. A játékosok mind a két játéktábláról visszakapják a bábuikat.

3. Minden felhasznált Kiegészítő bábut eltávolítunk a Központi Játéktábláról és,
visszatesszük az általános készletbe. 

Példa: A 2. Generáció utolsó köre után az egyik játékos Tekintély sávján a

Tekintély jelző 6 pontot mutat, így ő a Tisztelet sávon található jelzőjét

6 mezővel előrébb lépteti.

Megjegyzés: Lehetséges Tisztelet pontokat veszíteni, amennyiben a Tekintély sáv ezt mutatja.

2. Továbbá minden játékos annyi Tisztelet pontot kap,,, ahhhány gyermek
ebben a Generációban a családjában született. Minden gyermek 1 Tisztelet 
pontot ér. Nem számít, hogy a gyermeknek előre el van-e rendezve a házassága.

Példa: A 2. Generáció végére az egyik játékosnak két házaspárja lett. Az 

egyik párnak 2 gyermeke született, míg a másiknak 3, így a játékos a Tisztelet 

sávon található jelzőjét 5 mezővel előrébb lépteti.

Megjegyzés: Ha a családodban egy Generáció alatt nem születik gyerek, akkor a 
családod kihal, és te elveszíted a játékot.

3. Az összes Kiegészítő bábu visszakerül az általános készletbe.

GENERÁCIÓK ÉS KÖRSORREND 

EGY KÖRBEN VÁLASZTHATÓ AKCIÓK SZÁMA

Minden körben a játékosok két akciót hajthatnak végre, mivel minden 
játékosnak két bábuja van, azonban minden Generáció kezdetén, valamint a 
játék során a játékosok Kiegészítő bábukat szerezhetnek, melyekkel további 
akciókat hajthatnak végre.

Megjegyzés: Minden egyes Kiegészítő bábuval a játékosok csak a bábu színének 
megfelelő, meghatározott akciót hajthatnak végre (bővebben ld. az 5. oldalon).

Minden Kiegészítő bábu csak egyszer használható, így annak a körnek a végén,
amelyben a játékos felhasználta, vissza kell tenni az általános készletbe.

Nem kötelező a Kiegészítő bábut abban a körben felhasználni, amelyben a 
játékos azt megszerezte - meg lehet tartani későbbi használatra is, azonban
még azelőtt fel kell használnia, mielőtt az a Generáció véget ér, amelyben 
hozzájutott, mert egyébként vissza kell tennie az általános készletbe. 

Példa: A játékos két Játékos bábuval kezdi a kört. Az első fordulóban 

arra használja fel az egyik bábuját, hogy a család egyik nő tagját 

hozzáadja Pierre-hez, ezáltal szert tesz egy Kiegészítő bábura, melyet 

a Küldetés vállalása akcióra használhat fel. Így megint 2 akcióra van 

lehetősége, amelyből az egyik egy meghatározott akció (Küldetés

vállalása). Vagy másik lehetőségként csak egy akciót hajt végre a 

saját bábujával, és a Kiegészítő bábut megtartja a jelenlegi Generáció 

egy későbbi körére.
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Emlékeztető: A Játékos Tábla akcióit egy körben többször is végre lehet hajtani.

HÁZASSÁGKÖTÉS VAGY ELŐRE ELRENDEZETT HÁZASSÁG

H ázasítsd össze valamelyik családtagodat az 
aktuális generációból az egyik barátoddal. 
Ezek a barátok jelentik a kapcsolatot a híres és

gazdag felső tízezer társaságához, mint például a spanyol 
herceghez vagy a királyi udvar egy tagjához. Lehet, hogy
más barátok nem annyira híresek és gazdagok, azonban 
befolyásos emberek, mint például a befolyásos porosz 
zsaroló. Minden döntésnek meg van a maga 
következménye, de milyen áron? Dönts okosan!

Költség: Változó, lásd lentebb. 

  b.) EEElőre elrendezett hhházasság

Ezen akció során helyezz le fejjel lefelé egy Barát lapot a kezedből a családod
egyik olyan gyermek tagja mellé, akinek még nincs előre elrendezett 
házassága, így ők a következő Generáció elején automatikusan házasságot 
kötnek.

1. Helyezz le a kezedből egy Barát lapot fejjel lefelé a családod egyik gyermek 
tagja mellé (a másik nemből). 

+3  if you have 
another  

in your family. 

Gertrude 
heiress of the great library

+3  if you have 

another  

in your family. 

Gertrude 
heiress of the great library

Sarah 
the revolutionary

-1 if you have 
any     

in your family.

  a.) HHHázasságkööötés

Ezen akció során helyezz le egy Barát 
lapot a kezedből az egyik, aktuális 
generációbeli felnőtt családtagod mellé,
így mostantól ők egy házaspárt alkotnak.

1. Helyezz le egy Barát lapot a kezedből 
valamelyik egyedülálló családtagod
mellé (a másik nemből).

2. Fizesd ki a házasságkötés költségét,
vagy vedd fel a hozományt.

3. Mozgasd a Bevétel jelzőt (a Játékos 
Tábla Bevétel sávján), vagy válassz 
kártyákat a felfordított Barát lapok közül 
(a Központi Játéktábla mellől). 

Példa: A játékos összeházasítja családjából az egyik fiát

Gertrude-dal. Lehelyezi Gertrude lapját a fiú mellé, aki 

feleségül veszi. A játékos hozományként kap 1 Aranyat, 

továbbá felhúzhat egy Barát lapot a felfordított lapok közül,

1-gyel megemeli Tekintély pontjainak a számát, és ellenőrzi, 

hogy van-e más porosz állampolgárságú családtagja. Mivel a 

családjában már ott van Friedrich, a játékos kap még 

3 Aranyat. Felhúz egy Gyermek lapot a házaspárnak. Ez egy 

lány lap, amit lehelyez a házaspár alá. 

Megjegyzés: A fejjel lefelé lehelyezett 
Barát lap emlékeztessen arra, hogy a 
házasság még nem köttetett meg, de a 
gyermek felnőtté válásakor az létrejön 
(bővebben lásd az 9. oldalon).

Emlékeztető: Azok a Barátok, akik egy előre
elrendezett házasságba kerültek, minden 
körülmények között családtagnak számítanak.

2. Fizesd ki a házasságkötés költségét, vagy vedd fel a hozományt.

3. A következő Generáció elején minden gyermek felnő, és minden előre elrendezett 
házasság megköttetik. Ilyen esetekben kövessétek a Házasságkötés akció 3-6. lépéseit 
(mozgasd a Bevétel jelzőt/válassz Barátokat, mozgasd a Tekintély jelzőt, tégy eleget a 
speciális hatásoknak, húzz Gyermek lapot).

Megjegyzés: Az előre elrendezett házasság célja a 3. Generációban mindössze annyi,
hogy teljesítsük a Pártfogó lap céljait.

AKCIÓK A JÁTÉKOS TÁBLÁN

COMPLICATION AT BIRTH
Lose mother or child.

1

1
3

22

6

3-5

4. Mozgasd a Tekintély jelzőt (a Játékos Tábla Tekintély
sávján).

5. Tégy eleget a speciális hatásoknak.

6. Húzd fel a Gyermek pakli legfelső lapját, és helyezd le a 
házaspár alá (gyermek oldalával felfelé, felnőtt oldalával 
lefelé), vagy járj el a komplikáció kártyának megfelelően. 

Emlékeztető: Ha csak másképp nincs meghatározva, minden speciális hatásnak 
akkor kell eleget tenni, amikor a Barát családtaggá válik.

SZÜLÉS KÖZBENI KOMPLIKÁCIÓ 
A fiú- és lánygyermek lapok mellett ún. Komplikáció 
kártyák is találhatóak a Gyermek kártyapakliban. 
Amennyiben felhúzol egy ilyen lapot, a következő 
következmények közül kell egyet választanod: 

- EEElveszíted a gyermeket (az akciódnak így vége, és nem 
született gyermek - ne helyezz Gyermek lapot a szülők alá).

- EEElveszíted az anyát (dobd el az anya lapját, és addig húzz
lapot a Gyermek pakliból, amíg Gyermek lapot nem húzol,
majd a lapot tedd az apa alá). Az újraházasodás szabályait lásd a 17. oldalon.

Bárkit is veszítesz el, a Komplikáció lapot tartsd meg, és helyezd a családtagod
mellé (az aktuális Generációban). Minden további Komplikáció lap, amit
ebben a Generációban húzol, nem lesz rád hatással – dobd el ezeket, és húzz
további lapokat a Gyermek pakliból egészen addig, amíg Gyermek lapot nem húzol.

Megjegyzés: A Családfő nem halhat meg a Komplikáció
következtében – ilyen esetekben mindig a gyermeket veszíted el.
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GYEREKSZÜLÉS

Családod egyik házaspárjának több gyermeke lesz. A 
gyermekek nélkülözhetetlen elemei az egészséges 
családfának, tehát örülj a sokasodásnak, de jól

gondold meg, hogy lányt vagy fiút akarsz. Ha ez nem érdekel, 
akkor nincs miért aggódnod. Biztos, hogy a legrátermettebb
vőjelölt állt be a sorba, vagy az az ideális jelölt, aki 
pénzügyileg megerősít? Nos, akkor lehet, hogy mégis csak 
érdekel annyira, hogy megbízd Francois Chopart, a híres 
urológust, aki talán tud neked segíteni. Az orvosok csak most 
kezdik megérteni, hogy a termékenység nem holmi 
boszorkányság, hanem maga a tudomány; azonban még
mindig sok a kísérletezgetés és a tévedés. Van néhány orvos, aki úgy hiszi, azzal, 
hogy az egyik herét eltávolítják, a gyermek nemét biztosítani tudják. Azonban, ha 
kiderül, hogy te ilyenben részt vettél, a jó hírneved fog csorbát szenvedni.

PÉNZKÉRÉS BARÁTOKTÓL 

M indenki tudja, hogy a barátok segítik egymást, és ez természetesen igaz 
a te családodra is. Az Enciklopédisták találkozóján egy csésze kávé 
mellett finoman sugallod, hogy fel tudnál használni egy kis pénzügyi

segítséget. De figyelj arra, nehogy túl sokat kérj. Biztos vagyok abban, hogy a 
barátaid még ez esetben is segítenének, de lehet, hogy elkezdenének a hátad mögött 
rólad suttogni, és tudod, hogy ez milyen hatással lenne a hírnevedre nézve. Kérj még 
többet és barátokat veszítesz el - senki sem akar kapcsolatban állni egy koldussal, és 
mindemellett nemesítsd a családfádat!

Költség: Változó, lásd lentebb.

Ezen akció során Aranyhoz jutsz: (      ).

1. Határozd meg, hogy mennyi Aranyat szeretnél kapni, és 
fizesd ki a költségét (amennyiben van):

- Ingyen kapsz 2 Aranyat (      ).

- Elveszítesz 1 Tisztelet pontot (      ), és cserébe kapsz

3 Aranyat (      ).

- Elveszítesz 1 Tisztelet pontot (      ), és kidobsz a kezedből 
egy Barát lapot (     ), cserébe kapsz 4 Aranyat (      ).

2. Vedd el az Aranyat a bankból.

TÁRSASÁGI ÉLET 

H ogyan szeretnéd eltölteni az idődet és elkölteni a pénzedet? A Le Procope 
sörfőzdében, az intellektuelek találkozóhelyén a hetente tett látogatás 
biztosítja, hogy új kapcsolatokat létesíts befolyásos családokkal. Ha

ennél többet akarsz, akkor többet kell mutatkoznod. Esetleg szervezhetsz egy vacsorát, 
ahol megvitathatjátok Voltaire legutóbbi munkáját, mialatt új barátokat is szerezhetsz, 
viszont mélyen a zsebedbe kell nyúlnod. Ó, de ha a város legjobbja akarsz lenni, akkor 
szívvel-lélekkel kell küzdened, és minden estélyen inasokkal
és arannyal díszített hintóval, pompában kell megjelenned.

Költség: Változó, lásd lentebb.

Ezen akció során Barát lapokat szerezhetsz.

1. Döntsd el, hogy mennyi Barát lapot szeretnél felhúzni a 
Központi Játéktábla melletti felfordított lapokból, majd 
fizesd ki a költségét (amennyiben van):
- Ingyen felhúzhatsz 1 Barát lapot (     ).

- Fizess 1 Aranyat (      ), hogy felhúzhass 2 Barát lapot (     ).

- Fizess 2 Aranyat (      ), hogy felhúzhass 3 Barát lapot (     ).

2. Húzd fel és vedd kezedbe a lapokat.

Megjegyzés: Amikor Barát lapokat húzol fel, és csak 1 lap maradna, akkor fel
kell venned ezt az utolsó lapot is (ingyen). Semmilyen körülmények között nem 
maradhat ott 1 felfordított Barát lap. Ezután húzzatok új Barát lapokat, és 
felfordítva tegyétek le a helyükre.

Példa: Van 3 felfordított Barát lap. A játékos a Társasági élet akciót választja, és fizet
1 Aranyat, hogy felvehessen 2 lapot. Mivel így 1 lap maradna, a játékosnak ezt is magához 
kell vennie, persze ingyen. Ezután új Barát lapokat húz, és felfordítva leteszi a helyükre.

+3  if you have 
another  

in your family. 

Gertrude 
heiress of the great library

Költség: Változó, lásd lentebb.

Ezen akció során húzz fel egy Gyermek 
lapot az egyik házaspár részére, akik az 
aktuális Generáció tagjai.

1. Válaszd ki azt a házaspárt, amelyik a 
Gyerekszülés akciót viszi véghez.

Megjegyzés: Csak olyan családot választhatsz, 
amelyiknek kevesebb, mint három gyermeke 
van, hacsak nincs ez másképp meghatározva.

2. Válaszd az alábbi lehetőségek egyikét:

- Húzd fel a Gyermek pakli felső lapját.

- Csökkentsd 1-gyel a Tisztelet pontjaidnak 
a számát a Tisztelet jelző sávon ahhoz, hogy 
addig húzhass lapokat a Gyermek pakliból, 
amíg fel nem húzod a kívánt nemű Gyermek 
vagy a Komplikáció kártyát (bővebben lásd 
a 12. oldalon). Keverd vissza a félretett Gy-
ermek lapokat a pakliba. 

Emlékeztető: Ha csak másképp nincs meghatározva, az egyes házaspároknak 
nem lehet több mint 3 gyerekük.

3. Helyezd le a Gyermek kártyát a házaspár alá (gyermek oldalával felfelé, felnőtt 
oldalával lefelé), vagy tégy eleget a Komplikáció lap hatásának. 

AKCIÓK A JÁTÉKOS TÁBLÁN 

1

3

Megjegyzés: Ha úgy döntesz, hogy húzol lapokat a kívánt nemű 
Gyermek megjelenéséig, de Komplikáció lapot húzol, akkor a 
folytatás előtt először e lap hatásának kell eleget tenned. Csak 
akkor folytathatod a Gyermek lapok húzását a kívánt nem 
megjelenéséig, ha az anya elvesztését választottad.
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Emlékeztető: A Központi Játéktábla akciómezőit egy körben csak 1 bábu 
használhatja.

RANG MEGSZERZÉSE 

H a szeretnél a családod számára néhány rangot szerezni, akkor létfontosságú, 
hogy jó kapcsolatokat ápolj a király közelében élő emberekkel, mivel
többségében nem vagyunk annyira szerencsések, hogy a rang csak úgy az

ölünkbe hulljon, mint Montesquieu bárónak. Természetesen mélyen a zsebedbe kell
nyúlnod, ha azt szeretnéd, hogy a király különleges kiváltságokat adományozzon a 
családodnak, de a befektetés még így is megéri. Azon barátok irigysége, akik tettetik, 
hogy elutasítják a módszereidet, csak azt bizonyítja, hogy milyen befolyásos lettél.

TERMÉKENYSÉGI DOKTOR IGÉNYBEVÉTELE 

P roblémád van a teherbeeséssel? Aggódsz, hogy esetleg nem lesz törvényes
örökösöd? Ne félj, Madame du Coudray segíteni fog! Legalább egy gyerek,
vagy visszakapod a pénzed! Azonban, ha ez kitudódik (márpedig mindig

kitudódik, ugye?), az emberek biztos, hogy meg fognak érte vetni, de legalább nem 
úgy néz ki, mintha meddő lennél, nem igaz? Bizony nem, hiszen ez a házaspár az
elkövetkezendő években legalább kétszer gyermekáldás elé néz. Mindezt némi 
alamizsnáért cserébe… legalábbis egy olyan nemesi családnak, mint a tiéd. 

Költség: Változó, mindig ábrázolva van a 
Rang kártyán.

Ezen akció során azonnal különböző
jutalmakat kapsz.

1. Válaszd ki azt a Rang lapot, amelyet 
szeretnél megszerezni, majd fizesd ki a költ-
ségét.

2. Megkapod az összes jutalmat, ami az adott 
Ranggal jár (Bevétel, Tekintély, Barát lapok).

3. Vedd el a lapot, és helyezd le az egyik
felnőtt családtagod (vagy házaspár) mellé.

Megjegyzés: Egyik családtagnak (vagy
házaspárnak) sem lehet egynél több 
Rangja. Ha a Rang birtokosa házasságot 
köt, akkor az egyedülálló családtag 
Rangja lesz innentől a házaspár Rangja.

Count
Title

Count
Title

5
Eliza 

the poetess

Gain  
if you have 
another  

in your family.

Evgenia 
the tzarina’s friend

Gain           .

COMPLICATION 
AT BIRTH

Lose mother or child.

Példa: Az egyik játékos az 1. Generáció rá eső körében meg akarja szerezni a Grófi 

Rangot. Kiválasztja a Rang megszerzése akciót (amelyet még senki sem választott),

fizet 4 Aranyat, és eldob a kezéből 2 Barát lapot, majd leteszi a Rang lapot a Családfő 

lap mellé, és megkapja a jutalmakat: +2 Tekintélyt és +1 Bevételt. Ebben a körben 

már egyik játékos sem választhatja ezt az akciót (beleértve azt a játékost is, aki az 

imént használta a Rang megszerzése akciót). Mivel csak felnőttek (vagy házaspárok) 

kaphatnak Rangot, és ez legfeljebb egy Rangra korlátozódik, a játékos nem vehet 

több Rangot ebben a Generációban. 

Minden generációhoz saját, 3 Rang kártyából álló készlet tartozik. Minden kártyának
más a költsége, és különböző juttatásokat adnak. Ha a lapok elfogynak, nem kell
újakat felhúzni helyettük.

Ezen akció során 2 Gyermek lapot 
húzhatsz a jelen generáció egyik
házaspárja részére.

Költség: Fizess 2 Aranyat, és dobj el
1 Barát lapot a kezedből.

1. Válaszd ki azt a házaspárt, amelyik a 
Gyerekszülés akciót viszi véghez. 

Megjegyzés: Csak olyan házaspárt 
választhatsz, akinek még legalább 
két gyermeke születhet.

2. Húzd fel a Gyermek pakli két legfelső 
lapját.

3. Helyezd le a Gyermek lapokat a 
házaspár alá (gyermek oldalával felfelé, 
felnőtt oldalával lefelé), vagy járj el a 
komplikáció kártyának megfelelően 
(bővebben lásd a 12. oldalon).

Megjegyzés: Egyszerre csak egy lapot húzz fel arra az
esetre, ha Komplikáció lappal találkoznál, és ne feledd, 
hogy minden további Komplikáció lap, amit ebben a 
Generációban húzol, nem lesz rád hatással (bővebben lásd 
a 12. oldalon), így ha két ilyen lapot is húznál, hagyd 
figyelmen kívül a másodikat, és addig húzz lapokat a 
Gyermek pakliból, amíg Gyermek lapot nem húzol.

Példa: A játékos kiválaszt egy házaspárt, akinek csak egy Gyermek lapja van. Fizet 2

Aranyat, és eldob 1 Barát lapot a kezéből. Felhúzza az első Gyermek lapot, amely egy 

fiúgyermek, és a gyermek oldalával felfelé lehelyezi a kiválasztott házaspár alá. A

második kártya egy Komplikáció lap. Úgy dönt, hogy a gyermeket veszíti el, így végül

két gyermeke lesz, de megtartja a Komplikáció lapot. Minden további Komplikáció lap,

amit ebben a Generációban húz, nem lesz hatással egyik házaspárra sem, figyelmen 

kívül hagyja, és addig folytatja a húzást, amíg Gyermek lapot nem húz. 

AKCIÓK A KÖZPONTI JÁTÉKTÁBLÁN

1
2

3

1

3

2

TUDTAD, HOGY... 
A KIRÁLYI TRÓNÖRÖKÖS SZÜLETÉSÉBŐL A NÉZŐK SPORTOT CSINÁLTAK, 
EZZEL BIZTOSÍTVA NEHOGY AZ ÚJSZÜLÖTTET KICSERÉLJÉK? MARIE 
ANTOINETTE ELSŐ SZÜLÉSE MAJDNEM A HALÁLÁVAL VÉGZŐDÖTT. 
AMIKOR A SZÜLÉSZ KIHIRDETTE, HOGY “A KIRÁLYNŐNÉL BEINDULT A 
SZÜLÉS!”, AZ EMBEREK CSAK ÚGY ÖZÖNLÖTTEK BE A TEREMBE, ÉS 
CSAK AZ ÁGYAT SZEGÉLYEZŐ KÉT FALIKÁRPITNAK VOLT KÖSZÖNHETŐ, 
HOGY NEM ESTEK RÁ. KÉT KÉMÉNYSEPRŐ MÉG A BÚTORRA IS 
FELMÁSZOTT, HOGY JOBB RÁLÁTÁSUK LEGYEN A KIRÁLYNŐRE!
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KASTÉLY ÉPÍTÉSE 

H a egyszer már van egy kastélyod, el sem tudod képzelni, milyen lehet nélküle. 
Már próbálod a következő építkezésedhez a legfelkapottabb építészt megnyerni. 
Egy igazi nemesi család részére ez puszta szükségszerűség - hol máshol

mutatnád be a festményeket, szobrokat, ezüst evőeszközöket és edényeket, vagy hol 
tartanád a fényűző estélyeket? Biztos van néhány olyan küzdelmes életet élő nemes, aki 
irigyli tőled a hírnevedet és a vagyonodat, de most komolyan, érdekel ez téged?

Ezen akció során növelheted a Tekintélyedet.

KÜLDETÉS VÁLLALÁSA 

A z a szerencséd, hogy nemesi családba születtél, ugyanakkor ez nagy
felelősséggel is jár. Az életed során számos kalandba keveredsz,
összeesküvéseket tervezel, és politikai harcba kezdesz, mindezt egyetlen

küldetésért - hogy fenntartsd és fényesítsd a családod hírnevét. Azonban ez nem
olyan romantikus, mint amilyennek hangzik - de azért az érzésért, amelyet egy
ilyen sikeres küldetés végrehajtása után érzel, minden egyes alkalommal megéri.

Mustafa 
the spice exporter

Draw 1  for each 
other non-  in your 

family. Keep one of 
your choice, discard 

the others.

RE-ESTABLISH MISSION 
IN THAILAND

Re-establish the mission in Siam after the Burmese invasions.
Requirements:

Have at least 2   
in your family.

Reward:
+4 .

FRENCH 
CULTURE

French culture reigns Europe - gather 

French to increase your culture.

Requirements:

Have at least 5   

in your family.

Pay 4  to the bank.

Reward:

+5 .

Költség: Fizess 3 Aranyat, és dobj el
1 Barát lapot a kezedből.

1. Vegyél el egy lapot a Kastély 
pakliból, és tedd az egyik egyedülálló 
családtagod (vagy egy házaspár) mellé.

2. Növeld a Tekintélyedet 2 ponttal.

 Megjegyzés: Ugyanúgy, mint a Rangok 
esetében, egy családtagnak (vagy egy 
házaspárnak) sem lehet egynél több Kastélya.

A Kastély lapok száma korlátozott, és 
a játékosok számától függ (lásd az 
Előkészületek részt a 6. oldalon). 

VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA 

A földből megélni és földművesként dolgozni nemes dolog, az őseid is így 
éltek évszázadokon át. Azonban ez már nem fedezi a kiadásaidat. Azért 
küzdesz, hogy túl tudd magad tenni az általad szervezett nagyszabású partik,

és a művészetek támogatásának anyagi megterhelésein. Egy ügyes befektetés egy 
bányába vagy egy vasgyárba, mint a Claviéres Vasgyár, megoldhatja az összes 
problémádat. Csak vigyázz, nehogy beleess a könnyű arany csalijának a csapdájába, 
különben az emberek kétségbe vonják, hogy valóban
méltó vagy-e a nemesi címre.

Ezen akció során növelheted a Bevételedet.

Költség: Elvesztesz 1 Tekintély pontot, és el 
kell dobnod 2 Barát lapot a kezedből.

1. Vegyél el egy lapot a Vállalkozás 
pakliból, és tedd az egyik egyedülálló 
családtagod (vagy egy házaspár) mellé.

2. Növeld a Bevételedet 1 ponttal.

Megjegyzés: Ugyanúgy, mint a Rangok
és a Kastélyok esetében, egy családtagnak 
(vagy egy házaspárnak) sem lehet egynél 
több Vállalkozása.

A Vállalkozás lapok száma korlátozott, és a 
játékosok számától függ (lásd az
Előkészületek részt a 6. oldalon). 

Ezen akció során húzhatsz egy Küldetés 
lapot (az 1. és 2. Generáció során),
vagy aktiválhatsz egy, a Pártfogó 
lapon található játék végi pontszerzési 
lehetőséget (a 3. Generációban).

Költség: Dobj el 1 Barát lapot a kezedből.

a) Az 111. és 222. GGGeneráció során:::
Húzd fel a Küldetés pakli felső 2 lapját, 
és válaszd ki az egyiket, amit megtartasz, 
a másikat pedig dobd el. Helyezd a 
kártyát felfordítva a Játékos Táblád mellé.

A Küldetés lapok teljesítendő felad-
atokat kínálnak, és teljesítésükkor 
Tisztelet pontokat és más jutalmakat 
adnak. A Küldetéseket inkább a játék 
folyamán érdemes teljesíteni, mintsem 
a játék végén (hogy megkapjuk a 
Tisztelet pontokat és profitáljunk a 
jutalmakból). A köreid során bármikor 
teljesíthetsz egy adott Küldetést, még 
mielőtt az utolsó kör befejeződne.

b) A 333. GGGeneráció során:::
Húzd fel a Küldetés pakli legfelső lapját, és helyezd lefordítva a Pártfogó lapod alá.

Ne olvasd el, hogy mi van a kártyára írva - a 3. Generációban szerzett Küldetés 
lapokat a játék végén, a Pártfogó lapon található másodlagos célok (pontszerző
lehetőségek) aktiválására használhatod. Egy lefordított Küldetés lap lehetőséget 
biztosít, hogy egy általad választott másodlagos célnak megfelelően pontokat
szerezz. Minden másodlagos célt csak egyszer lehet aktiválni.

Megjegyzés: Nem használhatsz az 1. vagy a 2. Generáció során szerzett, de még nem 
teljesített Küldetés lapot arra, hogy a játék végén aktiváld a Pártfogó lap pontszerző 
lehetőségét.

AKCIÓK A KÖZPONTI JÁTÉKTÁBLÁN 

1

2
a

b

Margarethe 
the physician

Each time you draw  
for her, draw 2, keep 
one of your choice, 

and discard the other. 

1

2
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JOHN LAW 
(economist)

+9  if you have 

at least 7 .

+2  for each marriage 

arranged with a   

in .

+1  for each 3  you 

have.

KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA 

A z a lenyűgöző élmény, amit a Versailles-i Kastélyban megtapasztaltál,
olyasvalami, ami igazán ösztönzőleg hat rád. Támogatni azt a közösséget,
ahol élsz, hogy mindenki láthassa sikereid nagyságát, és arra gondolni, hogy

most már képes vagy adni, míg más nemesek csak elvesznek, elképzelhetetlenül jó 
érzés. Mialatt a városban állva csodálod azt a ragyogást, amit létrehoztál, elégedett-
séggel sóhajtasz - mert családod egy igazán maradandó örökséget fog hátrahagyni.

Ezen akció során különböző jutalmakat kapsz. 

VÉGSŐ ÉRTÉKELÉS 
A játék a 3. Generáció után ér véget. Ekkor következik a végső értékelés.

Minden játékos felfedi a Pártfogó lapját, majd pontokat kap:

- A fő célért.

- Minden olyan másodlagos célért, amelyet a játékos aktiválni tud.

Emlékeztető: Azért, hogy a Pártfogó lapon található másodlagos célok
valamelyikéért pontokat kaphass, a 3. Generáció során küldetés lapot kellett 
szerezned. Minden ilyen lefelé fordított Küldetés lappal a választásod szerinti 
másodlagos célért pontokat szerezhetsz. Költség: Változó, mindig ábrázolva van 

a Támogatás kártyán.

1. Válaszd ki azt a Támogatás lapot, 
amelyet szeretnél megszerezni, majd 
fizesd ki a költségét.

2. Megkapod az összes jutalmat, ami az 
adott Támogatással jár (Tisztelet,
 Tekintély, Barát lapok).

3. Vedd el a lapot, és helyezd le az egyik 
felnőtt családtagod (vagy házaspár) mellé.

Megjegyzés: Ugyanúgy, mint a Rangok, 
a Kastélyok és a Vállalkozások esetében, 
egy családtag (vagy egy házaspár) sem 
Támogathat egynél több esetben.

Példa: A 2. Generáció egyik köre során 

egy játékos a Közösség támogatása

akciót választja (amelyet még senki

sem választott), és kiválasztja a Court Ballet lapot. Kifizeti a 2 Aranyat, és 1-gyel 

csökkenti a Bevételét, majd lehelyezi a lapot az egyik 2. Generációbeli házaspárja 

mellé, és megkapja a jutalmakat: +1 Tisztelet pont, +2 Tekintély. Ebben a körben már 

egyik játékos sem választhatja ezt az akciót (beleértve azt a játékost is, aki az imént 

használta a Közösség támogatása akciót). Mivel a Támogatás lapokból egy családtag 

(vagy egy házaspár) csak egyet szerezhet, ezért ez a házaspár már nem vehet részt 

további Támogatásban.

Minden generációhoz saját, 3 Támogatás kártyalapból álló készlet tartozik. Minden 
kártyának más a költsége, és különböző juttatásokat adnak. Ha a lapok elfogynak, 
nem kell újakat felhúzni helyettük.

AKCIÓK A KÖZPONTI JÁTÉKTÁBLÁN   A JÁTÉK VÉGE

Court Ballet
Contribution

Court Ballet
Contribution

Beautiful smile: this : 
each time you Ask friends for 

money gain 1  more. John 
the bankrupted lord

+1  for 
each other  
in your family.

1
2

3

Példa: A játékos birtokában van a John Law nevű Pártfogó lap. A játékosnak 8

Bevétel pontja van, ezért kap 9 Tisztelet pontot, és mivel a 3. Generáció során 

szerzett egy Küldetés lapot, pontokat kaphat a John Law lapon található egyik 

másodlagos cél után. Van egy Mesteremberrel a 4. Generációra szóló előre 

elrendezett házassága. Ugyanakkor van 14 Aranya, ezért a vagyona utáni

pontokat választja, és így kap 4 Tisztelet pontot.

A GYŐZTES 
A legtöbb Tisztelet pontot szerző játékos lesz a győztes. Döntetlen esetén az nyer, 
akinek több Barát lap maradt a kezében. Ha még mindig döntetlen, akkor az nyer, 
akinek nagyobb a Tekintélye. Abban az esetben, ha még mindig egyenlőség lenne, az 
érintett játékosok osztoznak a győzelmen. 

TUDTAD, HOGY… 
FRANCIAORSZÁGBAN 3 FÉLE MÓDON LEHETETT RANGHOZ JUTNI? EGYRÉSZT A 
SZÁRMAZÁSON KERESZTÜL, RENDSZERINT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ APAI 
RÉSZRŐL, MÁSRÉSZT HIVATALOS ÚTON, HA VALAKI A KORMÁNYZATBAN VAGY 
A KATONASÁGBAN FOGLALT EL POZÍCIÓT, HARMADRÉSZT „LEVÉL ÚTJÁN”, AMI 
ANNYIT JELENT, HOGY A KIRÁLYTÓL LEHETETT A RANGOT MEGKAPNI.
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Megjegyzés: Az alábbiakban felsorolt szabályok egy részét már korábban 
kifejtettük, de itt még egyszer leírjuk, hogy a legfontosabbak egy helyen is 
meglegyenek.

KÁRTYALAPOK ÁLTALÁNOSSÁGBAN 
Ha a kártya hatása ellentmondásba kerül a szabálykönyvben leírtakkal,
akkor mindig a kártya szerint kell eljárni.

A játékos kezében tartott kártyák száma nincs korlátozva.

A különböző típusú kártyáknak külön-külön dobópaklikat alkotunk.

Egy családtag (vagy házaspár) sem birtokolhat egynél több Rang, Kastély,
Vállalkozás vagy Támogatás lapot, de ezek bármilyen kombinációjával
rendelkezhetnek.

A játékosoknak a kezükben tartott Pártfogó és Barát lapokat titokban kell
tartaniuk a többi játékos elől. Minden egyebet mindenki láthat.

BARÁT KÁRTYÁK 
Minden alkalommal (nem számít, hogy miért), amikor Barát lapot húzol fel a 
felfordított lapok közül, kiválaszthatod, hogy melyik Barát lapot veszed fel.

Semmilyen körülmények között nem maradhat 1 felfordított Barát lap. Amikor 
Barát lapokat húzol fel (nem számít, hogy miért), és csak 1 lap maradna, akkor 
fel kell venned ezt az utolsó lapot is (ingyen). Ezután húzzatok új Barát lapokat, 
és felfordítva tegyétek le a helyükre.

Pótlás: A felfordítva lehelyezett Barát lapokat csak akkor pótoljuk, ha már 
mindegyiket felhúzták. Ezután a lefordított Barát pakli tetejéről új Barát lapokat 
húzunk, és felfordítva letesszük a helyükre.

Megjegyzés: Ha nincs elegendő felfordított Barát lap, hogy egy akciót teljesítsünk 
(pl. a játékos fizet, hogy 3 lapot felvehessen a Társasági élet akcióval, de csak
2 lap elérhető), a játékos felvesz annyi lapot, amennyit lehetséges, majd a Barát 
lapokat pótoljuk, és az akció folytatódik.

Ha a Barát pakliból elfogynak a lapok, akkor keverjük meg a dobópaklit és 
ebből képezzük az új húzópaklit. 

Hacsak másképp nincs meghatározva, minden speciális hatásnak akkor kell
eleget tenni, amikor a Barát családtaggá válik, és a hatásuk csak egyszeri.

AKCIÓK ÁLTALÁNOSSÁGBAN 
Minden akció csak az adott Generációra vonatkozik (vagy a gyerekeikre az 
Előre elrendezett házasság akció esetében). 

A Központi Játéktábla minden egyes akcióját egy körben csak 1 bábu használhatja.

A Játékos Tábla akcióit körönként többször is lehet választani.

HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS GYEREKSZÜLÉS
Csak ellenkező neműekkel lehet házasságot kötni. 

Csak házaspároknak lehet gyerekük. 

Hacsak másképp nincs meghatározva, a házaspároknak nem lehet több mint 3 gyerekük.

ÚJRAHÁZASODÁS
Ha a Szülés közbeni komplikáció miatt elveszíted az anyát, akkor az eredeti 
családtag újraházasodhat, de a Barát nem. 

Ha egy eredeti családtag elveszíti a feleségét és újra szeretne házasodni, akkor 
a már meglévő gyermekeit bele kell számolni a házaspáronként vállalható 
gyermekszámba. 

Példa: Ha van egy gyermeke, akkor az újraházasodás után már csak két 

gyermeke születhet, mivel az előző házasságából már született neki egy.

TISZTELET, BEVÉTEL, TEKINTÉLY 
A Tekintély és a Bevétel korlátlan - a játékosoknak lehet több és kevesebb 
is, mint ami a pontozó sávon látható (de ezt magadnak kell számon tartani).

Tisztelet pontok elvesztése és szerzése: A játékosok korlátlan számban 
veszíthetnek el és szerezhetnek Tisztelet pontokat (annak ellenére, hogy a
pontozó sáv csak -3 és 50 közötti értékeket mutat). 

ARANY 

Hacsak másképp nincs meghatározva, az Aranyat mindig a banknak 
kell befizetni, és a bankból lehet felvenni. 

ARANYSZABÁLYOK

TUDTAD, HOGY…
IGEN NÉPSZERŰ VOLT KÜLFÖLDIEKET MAGAS ÁLLAMI POZÍCIÓKBA KINEVEZNI? ITT VAN 
PÉLDÁUL A BRIT SZÜLETÉSŰ JOHN PAUL JONES, AKI A FRANCIAORSZÁGI TARTÓZKODÁSA AL-
ATT ÖSSZEBARÁTKOZOTT BENJAMIN FRANKLINNEL, ÉS ÍGY RÉSZESÉVÉ VÁLT AZ AMERIKAI 
FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚNAK. MA MÁR ÚGY ISMERJÜK, MINT „AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
HADITENGERÉSZETÉNEK ATYJA”. ENNEK ELLENÉRE EZ NEM AKADÁLYOZTA MEG ABBAN, 
HOGY ÉVEKKEL KÉSŐBB A CÁRI OROSZ HADITENGERÉSZET ELLENTENGERNAGYA LEGYEN.
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Az alábbiakban a különböző kártyák hatásainak a részletes leírását, jelentését találhatod meg. EEEUUUSSSTACCCHHHYYY

Minden egyes alkalommal, 
amikor felhúzol részére egy
      -ot, húzz kettőt, majd az 
egyiket tartsd meg, a másikat 
pedig dobd el.

A Termékenységi doktor
igénybevétele akció során húzz
fel 4 kártyát, és az első két lapból,
valamint a második két lapból is tarts 
meg 1-1-et, így összesen 2 lapot kapsz.

FFFEEEHHHMIII

Dobd el az összes      -ot a 
tábla mellől, és húzz új 
lapokat helyettük, végül 
vegyél fel 1      -ot. 

Miután feleségül vetted, Fehmi 
ad neked 1 Barát lapot, és ad 
még egy másikat az újonnan
felfordított Barát lapok közül is. 
Miután felvetted az első lapot, de 
valamiért úgy alakul, hogy fel kell 
fordítanod egy újabb adag lapot, 
akkor is el kell dobnod a megmaradt 
lapokat, majd húzni újabb 5 lapot, 
melyekből aztán választhatsz egyet.

GGGEEEOOORGGGEEE

Húzz fel 1 Küldetés lapot, és 
helyezd a Pártfogó kártyád alá.

Függetlenül attól, hogy melyik 
Generációban járunk, húzd 
fel a Küldetés pakli legfelső
lapját, és helyezd lefordítva a
Pártfogó kártyád alá. A játék 
végén ez a lap lehetőséget
biztosít, hogy a Pártfogó lapon található 
másodlagos célok valamelyikéért 
pontokat szerezz.

HHHANNNSSS HHHEEEIIINNNRIIICCCHHH
Ha van a családodban egy 
másik       , a Pénzkérés 
barátoktól akciót bábu 
felhasználása nélkül 
használhatod.

Ha van a családodban egy 
másik Mesterember, a
Pénzkérés barátoktól akciót
azonnal használhatod. Bábut
ugyan nem kell felhasználnod, de 
amennyiben szükséges, az akció 
költségét ki kell fizetned.

BARÁT KÁRTYÁK
SSSPPPEEECCCIIIÁÁÁLLLIIISSS HHHATÁÁÁSSSOOOK

Hacsak másképp nincs meghatározva, 
a Barát lapok hatásainak csak egyszer 
kell eleget tenni, amikor a házasság 
létrejön, rögtön azután, hogy mozgattad 
a Bevétel jelzőt/választottál Barát 
lapot, és a Barátoknak megfelelően 
mozgattad a Tekintély jelzőt.

THIS .

Az ”Ez a gen.” megjegyzés azt jelenti, 
hogy az adott hatás a jelen Generáció 
ideje alatt végig kifejti a hatását.

EEELLLŐŐŐREEE EEELLLREEENNNDDDEEEZZZEEETT HHHÁÁÁZZZASSSSSSÁÁÁGGG

Azok a Barátok, akik egy előre elrendezett 
házasságba kerültek, bizonyos játékbeli 
hatások tekintetében már családtagnak 
számítanak (Barát/Pártfogó/Küldetés 
lap), annak ellenére, hogy a házasságkötés 
valójában csak a következő Generáció 
elején valósul meg.

BIZONYOS BARÁT LAPOK
MAGYARÁZATA:

ALLLEEEKSSSANNNDDDR

Kapsz +1       -t és +1       -ot, 
ha a családodban már van 
legalább 2 másik        .

Az adott feltételeknek meg
kell felelned, hogy megkaphasd 
mind a két jutalmat.

ARIIIANNNNNNEEE

A vele történő Házasságkötés/
Előre elrendezett házasság
során bábu felhasználása 
nélkül használhatod ezt az 
akciót.

Ezt a tulajdonságát már az 
előtt használhatod, hogy a 
családod tagjává válna.

Igaz, hogy nem kell bábut fel-
használnod ennek a kártyának a 
Házasságkötés/Előre elrendezett 
házasság akciójának a használatához, 
de ettől még a fordulód véget ér.

BBBEEERNNNADDDEEETTEEE

Húzz 2       -ot 1 helyett.

Amikor férjhez megy, és
Gyermek lapot húzol a
házaspár részére, húzz
2 lapot (1 helyett), és tartsd 
meg/old meg mindkettőt.

CCCARLLLOOOSSS

Kapsz        -t és +1      -ot, 
ha van a családodban egy 
másik       .

Az adott feltételeknek meg 
kell felelned, hogy 
megkaphasd mind a két 
jutalmat.

CCCLLLAIIIREEE

Ez a gen.: Minden egyes
alkalommal, amikor a Társasági 
élet akciót használod, 1-gyel 
több        -ot húzhatsz fel.

Ez a hatás elsőbbséget élvez
az utolsó, képpel felfelé fordított Barát 
lap szabad felhúzásának a szabályával 
szemben, így amikor a Társasági élet
akciót használod, először húzd fel a  
kifizetett lapokat, majd azt az egyet, 
amihez Claire segítségével jutsz, és 
csak ezután kell ellenőrizni, hogy 
maradt-e egy szabadon felhúzható lap.

Példa: Két felfelé fordított Barát lap 
van az asztalon. A Társasági élet
akciót választod, és egy lap felhúzása 
mellett döntesz, a másik lapot pedig 
Claire segítségével veheted fel.
Ezután húzzatok új Barát lapokat,
és felfordítva tegyétek le a helyükre.

EEERIIICCCHHH

Ez a gen.: Ha van a csalá-
dodban egy másik       , 
akkor a Kastély építése
akcióért 1       -nyal 
kevesebbet kell fizetned.

Ez a kedvezmény nem csak
akkor lép életbe, amikor Erich 
használja a Kastély építése akciót, 
hanem az adott Generáció minden 
ilyen típusú ak-ciójára hatással lesz.

IIISSSABBBEEELLLLLLA

Dobj el tetszés szerinti 
számú      -ot, majd húzz 
fel ugyanannyi      -ot.

Úgy is dönthetsz, hogy 
nem dobsz el lapot.

JJJANNN

Kapsz       -t és +1       -ot, 
ha van a családodban egy 
másik       .

Az adott feltételeknek meg kell 
felelned, hogy megkaphasd 
mind a két jutalmat.

LLLEEEOOONNNIIIDDD

A vele történő Házasságkötés/
Előre elrendezett házasság
során bábu felhasználása 
nélkül használhatod ezt az 
akciót, amennyiben már van 
a családodban egy másik      .

Ezt a tulajdonságát már
azelőtt használhatod, hogy a
családod tagjává válna.

Ha már van egy másik orosz a 
családodban, akkor nem kell bábut 
felhasználnod ennek a kártyának a 
Házasságkötés/Előre elrendezett 
házasság akciójának a használatához, 
de ettől még a fordulód véget ér.

LLLUUUCCCIIIEEENNNNNNEEE
Kapsz        -t és +1       -ot, 
ha van a családodban egy 
másik        .

Az adott feltételeknek meg
kell felelned, hogy megkaphasd 
mind a két jutalmat.

MARIIIA

Ha már van egy másik       a 
családodban, akkor nem kell 
bábut felhasználnod ennek a 
kártyának a Házasságkötés/
Előre elrendezett házasság
akciójának a használatához, 
de ettől még a fordulód
véget ér.

Ezt a tulajdonságát már azelőtt 
használhatod, hogy a családod tagjává 
válna.

A KÁRTYÁK RÉSZLETESEN

Aleksandr the promising scientist

+1  and +1
if you have at least 

2 other   
in your family.

Draw 2  
instead of 1.

Bernadette the gardener’s daughter

Eustachy 
the magnate’s son

Each time you draw  
for him, draw 2, keep 

one of your choice, and 
discard the other. 

Discard any number 
of  from your

hand and draw the 
same number of .

Isabella 
the Castilian princess 

Marry/Arrange 
marriage with her 

without using  
an action.

Arianne 
the courtesan

Carlos 
the local Don Juan

Gain  and 
+1  if you have 

another  
in your family.

Fehmi 
the tulip trader

Discard all  
from beside the 

board, draw a new 
set and take 1 . 

Jan 
the doctor

Gain  and +1  
if you have another 

 in your family.

Claire 
supporter of the Academy

This : 
each time you 
Socialize, take 

1  more.

George
the dignitary’s son

Draw 1 Mission 
card and put it 

under your 
Patron card.

Marry/Arrange marriage 
with him without using 

an action if you have 
another  in your 

family.

Leonid 
the foreign deputy

Erich 
the actor

This : Buying 
a Mansion costs 1   

less if you have another 
 in your family.

Hans Heinrich 
the brewer

Ask friends for money 
without using an action 
if you have another  

in your family.

Lucienne the heiress of an ancient family

Gain  and +1
if you have 

another  
in your family.

Maria 
admiral’s daughter

Marry/Arrange marriage 
with her without using 
an action if you have 
another  in your 

family.
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Ha már van egy másik spanyol a 
családodban, akkor nem kell bábut 
felhasználnod ennek a kártyának a 
Házasságkötés/Előre elrendezett 
házasság akciójának a használatához, 
de ettől még a fordulód véget ér.

MARGGGAREEETHHHEEE

Minden egyes alkalommal, 
amikor felhúzol részére egy
    -ot, húzz kettőt, majd az 

egyiket tartsd meg, a másikat 
pedig dobd el.

A Termékenységi doktor
igénybevétele akció során
húzz fel 4 kártyát, és az első két lapból,
valamint a második két lapból is tarts 
meg 1-1-et, így összesen 2 lapot kapsz.

MIIIRANNNDDDA

Ez a gen.: Minden egyes
alkalommal, amikor a
Pénzkérés barátoktól akciót 
használod, 2-vel több      -at 
kapsz.

Amennyiben szükséges,
fizesd ki az akció költségét, de 2 Arannyal 
többet kapsz.

NNNANNNCCCYYY

Húzz 2       -ot 1 helyett.

Amikor férjhez megy, és 
Gyermek lapot húzol a
házaspár részére, húzz
2 lapot (1 helyett), és tartsd 
meg/old meg mindkettőt.

NNNIIICCCOOOLLLAAASSS
Kapsz      -t és +1      -ot, 
ha van a családodban 
egy másik       .

Az adott feltételeknek 
meg kell felelned, 
hogy megkaphasd 
mind a két jutalmat.

ROOOBBBEEERT

Ha van a családodban egy 
másik      , a Pénzkérés
barátoktól akciót bábu
felhasználása nélkül
használhatod.

Ha van a családodban egy
másik brit, a Pénzkérés
barátoktól akciót azonnal használhatod. 
Bábut ugyan nem kell felhasználnod, de 
amennyiben szükséges, az akció
költségét ki kell fizetned.

ROOOGGGEEER

Ez a gen.: Minden egyes 
alkalommal, amikor       -ot 
kell felhúznod, húzhatsz 
helyette       -ot is.

Mielőtt a Barát lapokat 
felveszed, el kell döntened,
hogy azokat vagy csak a felfordított lapokból,
vagy a Barát pakliból veszed-e fel.

SSSOOOPPPHHHIIIEEE

Kapsz +2       -ot, ha van
legalább 12        -ad.

Figyelj arra, hogy a
12 Aranynak azután kell
meglennie, hogy megkaptad 
a hozományt.

THHHOOOMASSS

Kapsz       -t és +1      -ot, 
ha van a családodban egy 
másik       .

Az adott feltételeknek meg 
kell felelned, hogy 
megkaphasd mind a két 
jutalmat.

DDDOOONNN JJJUUUANNN

Húzz fel 1 nő       -ot. 

Felnőtté válása után a kártyát azonnal 
felveheted. Ha nincs elérhető nő Barát 
lap, akkor nem vehetsz fel lapot.

GGGOOOSSSSSSIIIPPP QQQUUUEEEEEENNN///
FFFEEECCCSSSEEEGGGŐŐŐ KIIIRÁÁÁLLLYYYNNNŐŐŐ

Húzz fel 2        -ot.

A kártyákat felnőtté válása után
azonnal felhúzhatod.

BBBEEEAUUUTIIIFFFUUULLL SSSMIIILLLEEE///
GGGYYYÖÖÖNNNYYYÖÖÖRŰŰŰ MOOOSSSOOOLLLYYY

Ez a gen.: Minden egyes alkalommal, 
amikor a Pénzkérés barátoktól akciót 
használod, 1-gyel több       -at kapsz.
Amennyiben szükséges, fizesd ki az 
akció költségét, de 1 Arannyal többet 
kapsz.

A TRUUUEEE BBBEEEAUUUTYYY///
EEEGGGYYY VVVALLLÓÓÓDDDIII SSSZZZÉÉÉPPPSSSÉÉÉGGG

A vele történő házasságkötés 2       -nyal 
kevesebbe kerül.

Csak a férj esküvői költségét
csökkentheted, így nem kapsz Aranyat, 
ha az esküvő költsége kevesebb, mint 2 
Arany.

SSSUUURPPPRIIISSSEEE TWWWIIINNNSSS///
MEEEGGGLLLEEEPPPEEETÉÉÉSSS IIIKREEEK

Azonnal húzhatsz egy másik       -ot 
(hagyd figyelmen kívül a gyermekszám 
korlátozást).
Amikor ez a gyermek világra jön, húzz 
egy másik Gyermek lapot, még akkor 
is, ha ezzel átlépné a házaspárok által 
vállalható gyermekszámot.
Lehelyezésük után a lapokat bele kell 
számolni a jövőben vállalható gyer-
mekek számába.
Ha már eleve több mint 1 Gyermek 
lapot húztál (pl. a Termékenységi doktor 
igénybevétele akció következtében), 
akkor is húzhatsz még egy Gyermek 
lapot.

A KÁRTYÁK RÉSZLETESEN

Margarethe the physician

Each time you draw  
for her, draw 2, keep 
one of your choice, 

and discard the other. 

Roger 
the ship owner

This : 
each time you have 

to take  you may 
draw  instead.

This : 
each time you Ask 
friends for money, 
gain 2  more.

Miranda 
the fortune-teller

Sophie 
this season’s hottest debutante

+2  if you have 
at least 12 .

Draw 2  
instead of 1.

Nancy 
the sailor’s daughter

Thomas
the promising cadet

Gain  and +1
if you have another 

 in your family.

Beautiful smile: this : each time you Ask friends for money gain 1  more. 

RE-ESTABLISH MISSION 
IN THAILAND

Re-establish the mission in Siam after the Burmese invasions.
Requirements:

Have at least 2   
in your family.

Reward:
+4 .

Healthy: each time you 

draw  for him, ignore 

Complication cards.

FRENCH 
CULTURE

French culture reigns Europe - gather 

French to increase your culture.

Requirements:

Have at least 5   

in your family.

Pay 4  to the bank.

Reward:

+5 .

Nicolas 
the petty merchant

Gain  and +1
if you have another 

 in your family.

Robert 
the explorer

Ask friends for money 
without using any action 
if  you have another  

in your family. 

KÜLDETÉS KÁRTYÁK
További információ bizonyos Küldetés 
kártyákhoz:

NNNEEEWWW SSSTEEEAM EEENNNGGGIIINNNEEE///
ÚÚÚJJJ GGGŐŐŐZZZMOOOZZZDDDOOONNNYYY

Tartsd meg ezt a lapot, és a játék 
további részében használd úgy, mint 
egy       -t.

EEESSSTABBBLLLIIISSSHHH A CCCRAFFFT GGGUUUIIILLLDDD///
EEEGGGYYY KÉÉÉZZZMŰŰŰVVVEEESSS CCCÉÉÉHHH ALLLAPPPÍÍÍTÁÁÁSSSA

Tartsd meg ezt a lapot, és a játék 
további részében használd úgy, mint 
egy       -t. 

Helyezd ezeket a kártyákat a családfád 
mellé. Bármilyen jövőbeni célra a játék 
hátralévő részében úgy használhatod 
ezeket a lapokat, mint egy adott 
foglalkozást (pl. Barát/Küldetés lap 
hatásánál).

Ha egy bizonyos Generáció során 
szükséged lenne egy adott foglalkozásra 
(pl. hogy a Pártfogó lap célkitűzését 
teljesíthesd), akkor ezeket a lapokat az 
adott Generációhoz rendelheted.

REEENNNOOOVVVATEEE THHHEEE OOOLLLDDD CCCATHHHEEEDDDRALLL///
A RÉÉÉGGGIII KATEEEDDDRÁÁÁLLLIIISSS FFFEEELLLÚÚÚJJJÍÍÍTÁÁÁSSSA

Ez a gen.: Minden egyes alkalommal, 
amikor a Közösség támogatása akciót 
használod, fizess 4      -nyal kevesebbet.

Csak a Támogatás kártya költségét 
csökkentheted, így nem kapsz Aranyat, 
ha a kártya költsége kevesebb, mint 4
Arany.

GYERMEK KÁRTYÁK
Megjegyzések bizonyos Gyermek 
kártyákhoz:

HHHANNNDDDSSSOOOMEEE   ///   JJJÓÓÓKÉÉÉPPPŰŰŰ

Kapsz +2        -at, amikor házasságot köt.

Az Aranyat a Házasságkötés akció 
lezártával kapod meg.

BBBRAVVVEEE /// BBBÁÁÁTOOOR

Kapsz +1       -ot.

A Tisztelet pontot felnőtté válása 
után azonnal megkapod.

TUDTAD, HOGY… 
A 18. SZÁZADBAN MINDENKI ÚGY PRÓBÁLT 
DIVATOS LENNI, HOGY KÖZBEN A KIRÁLY ÉS
UDVARTARTÁSÁNAK STÍLUSÁT MAJMOLTÁK? 
EKKORIBAN KEZDTÉK HASZNÁLNI A MÉLY
DEKOLTÁZSÚ, HOMOKÓRA ALAKOT 
HANGSÚLYOZÓ, FŰZŐVEL ELLÁTOTT BROKÁT 
RUHÁKAT, A RIZSPOROS PARÓKÁKAT, ÉS A 
MAGASSARKÚ CIPŐKET. AZONBAN A FRANCIA 
FORRADALOM ENNEK VÉGET VETETT, ÉS EGY
VISSZAFOGOTTABB DIVATOT HOZOTT MAGÁVAL.
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STANDARD EGYSZEMÉLYES JÁTÉKVÁLTOZAT 
Ha szeretnéd a játékszabályokat jobban megismerni, vagy csak gyakorolni, a Legacy-t 
ellenfelek nélkül is lehetséges játszani. Ebben az esetben az alábbi 3 szabálymódosítás 
figyelembevételével kövesd a többjátékos mód szabályait:

- A játék előkészítése során csak két Kastély és két Vállalkozás kártyát használj;

- Távolítsd el a következő Barát lapokat (Friedrich, Katherine, Laurent, Manuel, 
Nathalie, Vera), és a következő Küldetés lapokat (Found a Political Party, 
Preparing for the Revolution, Unrest at the Court, Strengthen the Royal Navy) a 
megfelelő paklikból, mivel ezek a lapok a többi játékosra vannak hatással.

- Nem használhatóak a Központi Játéktábla azon akciói, amelyek színe megegyezik 
a jelenleg felfordított Barát lapokon található foglalkozások szimbólumainak a 
színével. Ezeket az elérhetetlen akciómezőket egészen addig nem lehet használni, 
amíg a színüknek megfelelő Barát lapok jelen vannak. 

FFFoglalkozás VVVonatkozó akció 

Példa: A következő felfordított Barát lapok láthatóak: 1 Tudós, 3 Művész, 1 Diplomata. 

Mindaddig, amíg ezek a kártyák a Központi Játéktábla mellett vannak, a következő 

akciókat nem lehet használni: Termékenységi doktor igénybevétele, Kastély építése és 

Küldetés vállalása. Ha a játékos a Társasági élet akciót választva felhúzza a Tudós és 

az egyik Művész kártyát, akkor a Termékenységi doktor igénybevétele akció ismét 

elérhetővé válik, és a következő akcióválasztásnál használható. A Küldetés vállalása és 

a Kastély építése akciókat továbbra sem lehet használni, mivel a hozzájuk tartozó, 

adott foglalkozású Barát lapok a helyükön maradtak.

“A VÉGRENDELET” JÁTÉKVÁLTOZAT
Ha már elég jól ismered a játékot, akkor kipróbálhatod a kihívásokkal teli
“A Végrendelet” egyszemélyes játékvariációt, amelyben fel kell kutatnod 
a felmenőidet úgy, hogy alulról építkezve felépíted a családfádat.

Bejelentették, hogy egy ősi arisztokrata család utolsó élő tagja elhalálozott. Úgy 
tűnik, hogy nem hagyott hátra gyermekeket, és nyilvánvalóan nincs egyetlen 
hozzátartozója sem, aki örökölhetné a hatalmas vagyont, amit hátrahagyott. Azonban 
az a szóbeszéd járja, hogy a néhai lordnak a leszármazottai még élhetnek valahol a 
világban.

A feladatod az, hogy feltárd a családod gyökereit, és bizonyítsd, hogy te vagy az 
utolsó élő leszármazottja az elhunyt nemesembernek. Képes vagy arra, hogy felállítsd 
a családfádat?

ELŐKÉSZÜLETEK
A játékszabály 6. oldalától kezdve kövesd a többjátékos mód előkészületeinek a lépéseit az 
alábbi változtatások figyelembevételével:

- Távolítsd el a Komplikáció lapokat a Gyermek pakliból.

- Csak 333 Kastély és 333 VVVállalkozás kártyát használj.

- Távolítsd el a következő lapokat a Küldetés pakliból: Found a Political Party, Preparing 
for the Revolution, Unrest at the Court, Strengthen the Royal Navy.

- Távolítsd el a következő lapokat a Barát pakliból: Angelique, Constant, Friedrich, George, 
Katherine, Laurent, Manuel, Nathalie, Patrick, Vera. Ne használd a Pártfogó kártyákat.

- A Családfő lapot ne véletlenszerűen hhhúúúzd fel, hanem a már eltávolított PPPatrick - vagy
NNNathhhalie - Barát lapot vedd magadhoz, ez a lap képvisel téged (ez lesz a Kezdőkártyád). 
Helyezd le magad elé. Ne fizesd ki a költségét/ne vedd fel a hozományt, és ne használd az 
általuk nyújtott előnyöket sem. 

Patrick 
the stable master

May have up to 
5 children.

Laurent 
the jeweler

You may pay 1  to 
look at one of your 

opponents’ hand and 
keep one of his .

May have up to  
4 children.

Angelique 
the shopkeeper

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK 

- VVVedd el a LLLaurent és Angeliqqque
Barát lapokat, és helyezd aKezdő-

kártyád fölé - ők lesznek a szüleid. 
Ne fizesd ki a költségét/ne vedd 
fel a hozományt, és ne használd
az általuk nyújtott előnyöket sem.

- A Gyermek pakliból vegyél el 
mind a két szülő részére 1-1 Fiú és 
1-1 Lány lapot, és helyezd azokat 
föléjük – ők lesznek a nagyszüleid, 
de a személyüket még nem 
ismered.

Ebben a változatban a Barát lapok az is-
mert elődeidet, míg a Gyermek lapok
az ismeretlen rokonaidat jelenítik meg - 
csak annyit tudsz róluk, hogy valaha éltek, de
azt nem, hogy mi volt a foglalkozásuk vagy
az állampolgárságuk. A játék során lehetőséged 
lesz az ismeretlen családtagokat jelképező

Rang megszerzése Közösség támogatása

Termékenységi dokotor igénybevétele

Kastély építése

Vállalkozás indítása

Küldetés vállalása
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Gyermek lapokat kicserélni az ismert családtagokat jelképező Barát lapokra a 
Kik voltak ők? akcióval (bővebben lásd az utolsó oldalon).

- Helyezd le magad elé az egyik Játékos Táblát úgy, hogy az egyszemélyes
játékváltozatú oldala legyen felfelé.

- Tedd fel a Játékos Tábla pontjelző sávjaira a Jelölő kockákat, és vegyél fel Barát 
és Arany lapokat a Kezdőkártyádnak megfelelően:

a) Nathalie esetében: 2 Bevétel, 6 Arany, 5 Barát lap a kezedbe

b) Patrick esetében: 1 Bevétel, 9 Arany, 5 Barát lap a kezedbe

- Generációk szerint válogasd szét az Útmutató kártyákat, keverd meg a lapokat, 
végül helyezd lefordítva a Központi Játéktábla mellé.

Az Útmutató kártyák leírást adnak azokról a családtagokról, akiket fel kell fedezned 
ahhoz, hogy az egyszemélyes játékot megnyerd. Minden egyes megoldott Útmutató 
kártya után kapsz 1 Tekintély pontot, így minél hamarabb teljesíted, annál több 
pontot kaphatsz. Csak úgy nyerheted meg a játékot, ha mind a három Generációhoz 
tartozó összes Útmutató kártyát megoldod.

AKCIÓK A JÁTÉKOS TÁBLÁN 

Megjegyzés: Minden akció hatással lehet a családfán szereplő családtagokra, 
kivéve téged (a Kezdőkártyádat) és a Szüleidet.

KIK VOLTAK ŐK? (HASONLÓ A HÁZASSÁGKÖTÉS AKCIÓHOZ)
Ezen akció során letehetsz a kezedből egy Barát lapot valamelyik egyedülálló ismert/
ismeretlen családtagod mellé, vagy kicserélhetsz egy Gyermek lapot (ismeretlen 
családtag lapot) egy, a kezedben tartott Barát lapra (ismert családtag lapra).

1. Válaszd a következő lehetőségek valamelyikét:

- Helyezz le egy Barát lapot a kezedből valamelyik 
egyedülálló családtagod mellé (a másik nemből).

- Cseréld ki valarmelyik Gyermek lapot egy, a 
kezedben tartott, ugyanolyan nemű Barát lapra.

2. Fizesd ki a házasságkötés költségét, vagy vedd fel a hozományt.

3. Mozgasd a Bevétel jelzőt (a Játékos Tábla Bevétel sávján), vagy válassz 
kártyákat a felfordított Barát lapok közül (a Központi Játéktábla mellől).

4. Mozgasd a Tekintély jelzőt (a Játékos Tábla Tekintély sávján).

5. Tégy eleget a speciális hatásoknak.

6. Húzz fel 1 Fiú és 1 Lány lapot a Gyermek pakliból, és helyezd a Barát lap fölé 
(ők lesznek a szülei az újonnan felfedezett családtagnak).

7. Amikor 2 ismert családtagból megalkotsz egy házaspárt, húzd fel a Gyermek pakli 
legfelső lapját, és helyezd le a házaspár alá (felnőtt oldalával felfelé).

Példa: A játékos kezében van a Michael Barát lap, és használni akarja. A Kik voltak 

ők? akciót használva kicserélheti az egyik ismeretlen családtagját jelképező Fiú

lapot. Ha úgy dönt, hogy Angelique apjaként helyezi le, akkor felhúz 1 Fiú és 1 Lány 

lapot a Gyermek pakliból, és lehelyezi a Michael fölé. Ha pedig úgy dönt, hogy 

Lucienne párjaként használja fel a Michael lapot, nemcsak azokat a lapokat 

húzhatja fel, amelyek Michael szüleit jelképezik, hanem felhúzhat még egy 

Gyermek lapot is a házaspár számára, mivel most már mind a ketten ismert 

családtagok, és lehelyezheti Lucienne és Michael alá.

MEKKORA VOLT A CSALÁDOM?
(HASONLÓ A GYEREKSZÜLÉS AKCIÓHOZ) 

Ezen akció során húzz fel egy Gyermek lapot az egyik házaspár részére.

1. Válaszd ki, hogy melyik házaspár gyermekét akarod felkutatni.

Bármelyik családot választhatod (a szüleidet kivéve). Nem számít, hogy a
házaspár tagjai ismertek vagy ismeretlenek, esetleg mindkettő.

2. Válaszd az alábbi lehetőségek egyikét:

- Húzd fel a Gyermek pakli felső lapját.

- Csökkentsd 1-gyel a Tisztelet pontjaidnak a számát a Tisztelet jelző sávon ahhoz, 
hogy addig húzhass lapokat a Gyermek pakliból, amíg fel nem húzod a kívánt 
nemű Gyermek kártyát. 

Példa: A játékos kiválasztja a dédszüleit, akiknek a gyermekét szeretné felkutatni. 

Felhúzza a Gyermek pakli felső lapját. Egy Fiú gyermek lett, akit a felnőtt oldalával 

felfelé lehelyez a házaspár alá, Lucienne mellé - ugyanis az ő bátyja.

3. Helyezd le a Gyermek kártyát a házaspár alá, a felnőtt oldalával felfelé. 

MENNYIRE VOLTAK GAZDAGOK? (HASONLÓ A
PÉNZKÉRÉS BARÁTOKTÓL AKCIÓHOZ)

Kövesd a többjátékos mód Pénzkérés Barátoktól szabályleírását.

KIKET ISMERTEK? (HASONLÓ A
TÁRSASÁGI ÉLET AKCIÓHOZ) 

Kövesd a többjátékos mód Társasági élet szabályleírását.

Patrick 
the stable master

May have up to 
5 children.

Laurent 
the jeweler

You may pay 1  to 
look at one of your 

opponents’ hand and 
keep one of his .

May have up to  
4 children.

Angelique 
the shopkeeper

Lucienne 
the heiress of an ancient family

Gain  and +1
if you have 
another  

in your family.

Michael 
the ambitious officer

+2  for 
each other  
in your family.

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK 
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JÁTÉKMENET 
Használd a többjátékos mód szabályait a következő változtatások figyelembevételével:

- Minden egyes Generáció kezdetén húzz 3 Útmutató kártyát az aktuális Generáció 
lapjaiból.

- A Központi Játéktáblán és a Játékos Táblán megtalálható összes akció hatással lehet
 a családfán szereplő családtagokra, kivéve téged (a Kezdő kártyádat) és a szüleidet.

- A párok bármennyi gyermeket vállalhatnak.

A PONTSZERZÉS SZABÁLYAI
Az egyes Generációk végén a Tekintély pontok után Tisztelet pontokat kapsz,
ugyanúgy, mint a többszemélyes játékban.

A Generációk végén a Gyermekek után nem jár Tisztelet pont.

A játék során pontokat szerezhetsz az Útmutató kártyák teljesítéséért. Minden 
teljesített Útmutató kártyáért kapsz 1 Tekintély pontot.

A játék végén mozgasd a Tisztelet pontjelző kockát az alábbi leírásoknak meg-
felelően:

- Minden olyan nem francia utód után, akinek az állampolgársága megegyezik 
valamelyik szülőjével, kapsz 1 Tisztelet pontot.

- Minden olyan nem francia utód után, akinek az állampolgársága nem egyezik meg 
egyik szülőjével sem, veszítesz 1 Tisztelet pontot.

- Minden olyan Arisztokrata utód után, akinek valamelyik szülője Mesterember volt, 
kapsz 1 Tisztelet pontot.

- Minden olyan Mesterember utód után, akinek valamelyik szülője Arisztokrata volt, 
veszítesz 1 Tisztelet pontot.

- Minden olyan Útmutató kártya után, amelyet nem teljesítettél, veszítesz 1 Tisztelet 
pontot. 

Példa: A játékos veszít 1 Tisztelet pontot, mivel Laurent az Arisztokrata Lucienne 

gyermekeként Mesterember. Bár Angelique is egy Mesterember, akinek a 

családjában van egy Arisztokrata (Roger), de a játékos mégsem veszít Tisztelet 

pontot, mivel Angelique nem Roger egyenesági leszármazottja.

A játékos kap 1 Tisztelet pontot a porosz Michael után, mivel az anyja is porosz 

állampolgárságú (Rowena). Mivel Rowena szülei ismeretlenek, a játékos nem 

állapíthatja meg, hogy az ő nem francia állampolgársága megegyezik-e valamelyik 

szülőjével, ezért nem kap és nem is veszít pontokat.

Patrick 
the stable master

May have up to 
5 children.

Laurent 
the jeweler

You may pay 1  to 
look at one of your 

opponents’ hand and 
keep one of his .

May have up to  
4 children.

Angelique 
the shopkeeper

Michael 
the ambitious officer

+2  for 
each other  
in your family.

Roger 
the ship owner

This : 
each time you have 
to take  you may 

draw  instead.

Rowena 
the heiress of bankrupted family

Gain  if you 
have another  

in your family.

Lucienne 
the heiress of an ancient family

Gain  and +1
if you have 
another  

in your family.

GYŐZELMI FELTÉTELEK 
Ahhoz, hogy ”A Végrendelet” egyszemélyes 
játékváltozatot megnyerd, mind a három Generáció 
összes Útmutató kártyáját teljesítened kell. Ha 
nem sikerülne, a pontokat akkor is számold össze, 
hogy nyomon követhesd az eredményeidet.

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK 
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