
 

Kereskedők és Építészek játéka a Régi Pisa városában 

készítette Michele Mura 

2 – 5 játékos részére, 8 éves kor vagy a felett 

Pisa-ban a 14. században az arany ural mindent. A sikerhez, gazdagsághoz és hatalomhoz vezető út kulcsát a város befolyásos családjai tartják a kezükben. 

Kereskedők versengenek a családok kegyeiért, hogy a legnagyobb hasznot hajtsák maguknak. Mindeközben az építészek sem tétlenkednek, hanem csodás 

helyeket hoznak létre, égig érő toronyházakat emelnek, gyönyörű szép tereket és ragyogó boltokat létesítenek, mindezt azért, hogy lenyűgözzék a családok fejeit 

és még nagyobb befolyáshoz jussanak. A gazdagságért és befolyásért indult versengés középpontja a Lungarno kerület, mely az Arno folyó partján terül el. 

Képes vagy felülkerekedni riválisaidon, hogy Te urald Lungarno-t és légy Pisa leggazdagabb kereskedője? 

Áttekintés 

Lapkákat használva fogjátok felépíteni Lungarno különböző körzeteit, úgy, hogy kereskedőket küldtök a négy nagy családhoz üzletelni (ezeket a négy 

különböző színű pajzs jelöli). Ha egy körzetet befejeztek, az profitot fog termelni a benne lévő kereskedők után, az ott lévő családok befolyási szintje szerint. 

A játék végén a legtöbb Florinnal rendelkező játékos a győztes! 

TARTALOM 

65 Épület lapka: 

30 Palota két pajzzsal 

(5 db mind a 6 családhoz) 

 

8 Palota egy pajzzsal  

(2 db minden családhoz) 

 
 

4 Köztér 

 (1 db minden 

családhoz) 

 

8 Toronyház  

(2 db minden családhoz) 

7 Üzlet  

(Speciális Épület) 

2 Templom  

(Speciális Épület) 

2 Temető 

(Speciális Épület) 

4 Iroda  

(Speciális Épület) 

20 Sárga érme  

(5 Florint érnek) 

35 Szürke érme  

(1 Florint érnek) 

A  JÁTÉK  KEZDETÉN  
1. A következő oldalon látható módon állítsátok össze a játékteret, így előttetek fog folyni az Arno folyó, melyet három híd keresztez. A hidak a három 

főutcát jelölik, amelyek a folyóval együtt nyolc körzetre osztják fel Lungarno-t (az üres részek, ahova 6-6 db épület lapka fér el).  

2. Arccal lefelé keverjétek össze a kiváltság jelzőket. Mind a nyolc körzethez rakjatok egyet -egyet, anélkül, hogy megnéznétek őket. A maradék 

kiváltság jelzők, azok felfedése nélkül kerüljenek vissza a dobozba. 

3. Arccal lefelé keverjétek össze az épület lapkákat és tegyétek őket egy kupacba a folyó mellé (A pont), ahonnan húzni fogjátok őket. 

4. Minden játékos kapjon 5 kereskedő figurát ugyanabból a színből, valamint 14 Florint (két 5-öt érő sárga és négy 1-et érő szürke érmét). 

5. Minden játékos húzzon két épület lapkát. Ezek lesznek a kezdő lapkák a kezeitekben. A kezetekben lévő lapkákat ne mutassátok meg tá rsaitoknak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 Kiváltság jelző 

 

 

55 Florin érme: 

25 Kereskedő figura (5 minden színből) 

4 Folyó 6 Utca 3 Híd 



6. Fordítsátok fel az első három épület lapkát és helyezzétek őket a húzó pakli mellé, ahogy a képen is látható (B pont). 

7. Válogassátok szét a pénzérméket, így alkotva meg a város „bankját”. 

Az a játékos kezdi a játékot, aki legközelebb lakik a Pisai Ferde Toronyhoz. A játék körökre van osztva, a játékosok sorban c selekszenek egymás után, 

a soron következő mindig a bal oldali szomszéd lesz. 

 

A  TE  KÖRÖDBEN  
Minden körödben legalább 1 akciót kell végrehajtanod. Az első akciónak nincs plusz költsége. Ha úgy kívánod , végrehajthatsz egy második akciót is a 

körödben, ekkor azonban 1 Florint kell befizetned a bankba. Két akciónál többet egy körben soha sem hajthatsz végre!  

Kétféle akciót hajthatsz végre: •   VÁSÁROLSZ EGY LAPKÁT • KIJÁTSZOL EGY LAPKÁT 

Ha két akciót hajtasz végre ezeket akármilyen sorrendben kijátszhatod illetve kombinálhatod, akár ugyanazt is választhatod egymás után kétszer.  

Miután minden akciódat végrehajtottad a körödben, a tőled balra ülő játékos következik és elkezdheti a körét. 

ÉPÜLET  LAPKA  VÁSÁRLÁSA  

Felhasználhatod az akciódat arra, hogy vásárolj egy épület lapkát és a kezedbe vedd. A lapka ára attól függ, hogy hányadik a felfordított lapkák sorában. 

A húzó paklitól legtávolabbi lapka ingyenes. A középső lapka egy Florinba kerül. A húzó paklihoz legközelebbi lapka két Florinba kerül.  

Amikor megvásárolsz egy lapkát, azonnal el kell csúsztatni a többit, hogy az üres hely ki legyen töltve. Ezután fel kell ford ítani a húzó pakli legfelső 

lapkáját és a két Florin értékű pozícióba kell lehelyezni. Ahogy a lapkák egyre jobbra csúsznak a sorban, úgy csökken az áruk, melyet a sorban elfoglalt 

helyük határoz meg. A legutolsó, legújabb lapka ára mindig két Florin lesz. 

 

Példa: Tomi úgy dönt, hogy a toronyház lapkát vásárolja meg. Egy Florint fizet a banknak és a kezébe veszi a lapkát. A köztér lapkát (a két Florinos helyről) 

egyel jobbra kell csúsztatni az üres pozícióba (az egy Florinos helyre), majd pedig a húzó pakli legfelső lapját fel kell fordítani és a két Florinos helyre rakni.  

A játék során bármikor maximum öt lapka lehet a kezedben. Ha már öt lapka van a kezedben, nem választhatod ezt az akciót. 

Megjegyzés: Ha tehát a köröd elején öt lapka van a kezedben, akkor a „lapka kijátszása” kell legyen az első akciód. 

Ha elfogyott a húzó pakli, akkor játszatok tovább a felfordított lapkákkal. Amikor a felfordított lapkák is elfogynak, többet nem választhatjátok a la pka 
vásárlása akciót, hanem mindig a lapka kijátszását kell választanotok.  

 

ÉPÜLET LAPKA KIJÁTSZÁSA  

Lungarno-nak nyolc körzete van. A folyó mindkét oldalán négy-négy található, melyeket a hidakon 

keresztülfutó főutcák határolnak. Minden körzetben hat épület lapkának van hely (két sorban három-három 

darab). Minden főutca mellé nyolc lapka helyezhető (négy-négy a folyó mindkét oldalán). Amikor a „lapka 

építés” akciót választod, a kezedből bármelyik lapkát kiválaszthatod és a nyolc körzet bármelyikébe 

lehelyezheted. Lapkát csak a folyó vagy már lent lévő lapka szomszédságába lehet felépíteni. Csak üres 

helyre szabad építkezni és soha nem lehet lapkát egy már befejezett körzetben felépíteni.   

Példa (lásd a jobb oldali ábrát): A palota szabályos helyre épült, mert a folyó mellett van. A toronyház szintén 

szabályos helyen van, mivel egy már lent lévő lapka mellett van. Azonban az üzlet lapka szabálytalanul lenne 

felépítve, mivel sem a folyó, sem egy másik lapka szomszédságában nincsen. 

KERESKEDŐK  

Miután kijátszottál egy lapkát a városba, ráhelyezheted az egyik kereskedődet, aki majd „üzletelni” tud a nagy családokkal. Kereskedő figurát csak arra a 

lapkára helyezhetsz, amit éppen felépítettél és amelyen legalább egy család pajzsa megtalálható. Ha a lapkán két pajzs van, akkor bármelyikre 

felrakhatod a kereskedődet, de nem rakhatsz figurát mindkettőre. Rendelkezned kell a tartalékodban kereskedő figurával, hogy felhelyezhesd  a lapkára. 

 

 

 



Családonként egy kereskedő lehet, minden körzetben. Ha már van kereskedő (függetlenül attól, hogy melyik játékosé) a kérdéses család pajzsán egy 

adott körzetben, akkor a soron következő játékos nem rakhatja kereskedő figuráját egy olyan pajzsra. Másképpen fogalmazva minden család 

körzetenként csak egy kereskedővel üzletel. Így tehát ha kereskedőt raksz egy család pajzsára egy körzetben, azzal megakadály ozod a többi játékost 

abban, hogy azzal a családdal üzleteljenek a körzeten belül.   

Ha kereskedőt raksz egy lapkára, titokban megnézheted a körzet kiváltság jelzőjét. Ne mutasd meg a kiváltság jelzőt a többi játékosnak! 

Megjegyzés: A pajzsok csak az adott körzetben lesznek használhatatlanok a többi játékos számára. A többi körzetben nem. 

 

 

 

EGY  KÖRZET  BEFEJEZÉSE 
Ha egy körzetben a hatodik lapka is felépítésre kerül, akkor a körzet „be van fejezve”. Miután befejezted az akciódat (akár egy kereskedő kijátszásával), 

de mielőtt megtennéd (ha úgy döntesz) a lehetséges második akciódat a játék megáll, amíg a körzetet kiértékelitek és mindenki bevételezi az 

kereskedésből befolyó összegeket. 

Fontos: Soha nem építhetsz lapkát egy „befejezett” kerületbe! (Kivétel: Lásd az „Irodánál”)   

Minden játékos, akinek kereskedői vannak az adott körzet palota lapkáin bevételhez jutnak a velük üzleti kapcsolatban álló cs aládok befolyási szintjének 

megfelelően. Minél magasabb egy család befolyása egy körzetben, annál nagyobb bevételre lehet számítan i. 

Fontos: A Toronyház, illetve Közterek lapkák pajzsain álló kereskedők bevételeit nem a körzet befejezésekor kell figyelembe venni! Az ilyen típusú 

lapkán állókat a játék végén értékeljük ki (lásd „Utolsó Bevételek”). 

Megjegyzés: Mivel a Toronyházra illetve Köztérre felhelyezett kereskedőket a játék végéig nem vesszük számításba, ezért ha egy figurát il yen lapkára 

helyeznek fel, az a játék végéig nem kerül vissza az adott játékos tartalékába, így később nem lesz használható! Ha túl sok kereskedőt raksz ilyen 

lapkákra, sok palotáért nem tudsz majd bevételt beszedni  más körzetekben! 

A bevétel alapjának megfelelő összeg egyenlő az adott család körzetben lévő pajzsainak számával. Minden pajzs 1 Florint ér. Egyes speciális épületek 

(templomok és temetők), az üzlet lapkák és a kiváltság jelzők növelhetik vagy csökkenthetik bevételt. (Lásd az „Épület Lapkák”-nál) 

Miután mindenki megkapta a bevételeit, a palota lapkákon lévő kereskedők visszakerülnek játékosaik tartalékába. Ezeket később újra fel lehet használni, 

hogy más körzetekben is üzletelhessenek, majd később bevételeket hozzanak.  

 

KIVÁLTSÁG  JELZŐ  

Amikor egy körzetet befejeznek, azonnal fordítsátok meg a hozzá tartozó kiváltság jelzőt. A jelzőn három pajzs látható, melyek minden szempontból a 

körzetben lévőnek minősülnek, így tehát a palota lapkákon lévő kereskedőknek bevételkor számolni kell velük. Minden a kiváltság jelzőn lévő pajzs 1 

Florint ad a kereskedők bevételéhez. Miután mindenki megkapta a bevételét, rakjátok vissza a kiváltság jelzőt a dobozba. 

A  JÁTÉK  VÉGE 
Amikor az utolsó körzetet is befejeztétek (a nyolcadikat), a játék azonnal véget ér. A fent ismertetett módon számoljátok ki is osszátok ki a bevételeket. 

Ezek után sor kerülhet az utolsó bevételekre. 

UTOLSÓ BEVÉTELEK  
Néhány épület egészen a játék végéig nem hoz bevételeket. A Toronyházakon és Köztereken lévő kereskedők csak a játék ezen uto lsó fázisában kapják 

meg bevételeiket. Az egyes épület típusokért járó bevételek részletes leírását a következő „Épület Lapkák” című fejezetben találod. Miután az utolsó 

bevételek is kifizetésre kerültek minden játékos számolja össze a Florinjait. A legtöbb Florinnal rendelkező játékos a győzte s! Ha két játékosnak 

ugyanannyi Florinja lenne, akkor az győz, akinek több lapka maradt a kezében.  

ÉPÜLET LAPKÁK 

3 különböző fajta épület lapka létezik. Ezek mindegyikén lévő pajzsokra lehet kereskedő figurát rakni.  

Paloták (38 db van a játékban: 30 db két pajzsos, 8 db egy pajzsos) 

Kereskedő figurák kerülhetnek a palotákra, hogy „üzletelhessenek” a nagy családokkal. Egy palotán lévő kereskedő bevétele 

egyenlő egy Florinnal pajzsonként, mely a családnak az adott kerületben van, illetve a körzet kiváltság jelzőjén szerepel. 

Ha egy palotán két pajzs látható, akkor a felrakáskor el kell dönteni, hogy a figura melyikre kerül.  

Megjegyzés: Minden család csak egy kereskedővel üzletel körzetenként. Ha egy másik kereskedő már üzleti kapcsolatban áll az adott 

családdal, akkor a következő kereskedő nem helyezhető annak a családnak a pajzsának egyikére sem abban a körzetben. A palotán lévő 

kereskedők a körzet befejezése és a bevételek kifizetése után visszakerülnek a tulajdonosaikhoz.  

Példa: Ezt a körzetet befejezték és a kereskedők készen állnak arra, hogy megkapják bevételüket. A kiváltság jelzőt 

megfordítva látható, hogy két piros és egy kék pajzs adódik majd a körzetben lévőkhöz. Kata (fehér) összesen 8 Florint kap: 2 

Florint a piros család után, plusz 2 Florint a kiváltság jelzőn lévő pajzsok után (B kereskedő) és 3 Florint a kék család 

után, plusz 1 Florint a kiváltság jelzőn lévő pajzs után (A kereskedő). Laci (fekete) 1 Florint kap, mivel a lila családnak 

csak egy pajzsa van a körzetben. Tomi (zöld) nem kap Florinokat, az ő bevételét majd a játék végén kell meghatározni, 

mert kereskedője egy toronyházon áll. Az összes fehér illetve fekete kereskedő figura visszakerül játékosaikhoz, hogy 

azokat más körzetekben felhasználhassák. A zöld kereskedő a játék végéig a toronyház lapkán marad. 

Példa (lásd a bal oldali ábrán): A barna család Ágival (fehér) kereskedik. A kék család ugyancsak Ágival kereskedik. A lila 

család Gézával (fekete) kereskedik. Orsi (zöld) új lapkát helyez a kerületbe. Mivel a kékek már Ágival kereskednek, Orsi 

nem rakhat kereskedőt arra a pajzsra. A piros pajzsra viszont rakhat kereskedőt, mivel velük még senki sem kereskedik a 

körzetben. 



 

 

Toronyház (8 db van a játékban: 2 db minden színből) 

A toronyházon lévő kereskedők a játék végéig nem kapnak bevételeket. A toronyházon 

lévő kereskedő a játék végéig a lapkáján marad és nem kerül vissza a tartalékba a körzet 

befejezésekor. Az utolsó bevételek fázis során, a játék végén, a toronyházon lévő 

kereskedő bevételt kap a saját családja befolyási szintje után, ám nem a körzetében, 

hanem a hozzá legközelebb eső utca mentén számolva azt.  

Megjegyzés: Ha két utcától egyenlő távolságra van a toronyházon álló kereskedő, akkor a  

tulajdonosa dönti el, melyik mentén gyűjt bevételt. 

Egy toronyházon álló kereskedő egy Florint kap minden azonos színű pajzs után, mely a kiválasztott utca 

mentén található (maximum 8 lapka után). 

Példa: Az ábrán látható toronyház egyenlő távolságra van két utcától (egy sorban a középső lapka), tulajdonosa 

az ábrán látható utcát választotta az utolsó fázisban a bevételek gyűjtésénél. Mivel a kereskedő a barna család 

lapkáján áll, ezért a játékos 1 Florint kap minden az utca mentén álló barna családi lapkáért (4 Florin). 

Köztér (4 db van a játékban) 

A köztéren lévő kereskedők a játék végéig nem kapnak bevételeket. A köztéren lévő kereskedő a játék végéig a lapkáján 

marad és nem kerül vissza a tartalékba a körzet befejezésekor.  Az utolsó bevételek fázis során a játék végén a köztéren lévő 

kereskedő bevételt kap a saját családja befolyási szintje után, ám nem a körzetében, hanem az egész sor után, melybe a köztér 

felépült. 

Egy köztéren álló kereskedő egy Florint kap minden azonos színű pajzs után, mely a vele azonos sorban lévő lapkákon 

szerepel. (maximum 12 lapka után). 

Példa: A lila köztér a vele azonos sorban lévő pajzsok után fog bevételt hozni, ebben az esetben 4 Florint. 

 

SPECIÁLIS LAPKÁK  

A speciális lapkákat ugyanúgy lehet felépíteni, ahogy a többi épület lapkát. Egyik speciális lapkára sem lehet kereskedőt hel yezni. Négy különböző 

speciális lapka van a játékban. 

Üzletek (7 db van a játékban) 

A kereskedő által kapott bevétel egy-egy Florinnal növekszik minden üzlet után, mely ugyanabban a 

körzetben szomszédosan (oldal-oldal mentén) helyezkedik el a lapkával, melyen a figura áll. A 

sarkosan kapcsolódó lapkák nem kapják meg ezt a bonuszt. Az üzlet-bonusz minden kereskedőre 

vonatkozik, álljanak azok palotán, toronyházon vagy köztéren.  Ezt a bonuszt lehetséges többször 

megkapni egy-egy kereskedő esetén, ha annak lapkája több üzlettel is szomszédos. 

A jobb oldali ábrán csillaggal jelöltük azokat a kereskedőket, akik megkapják az üzlet után járó bonuszt 

(a fekete kereskedő nem kapja meg, mivel csak sarkosan szomszédős az üzlet lapkával). 

Temető (2 db van a játékban) 

A temetők környékén lakók általában kevesebbet üzletelnek. Minden kereskedő, aki azonos körzetben van egy vagy több 

temetővel, temetőnként csökkentenie kell bevételeit egy Florinnal. Így ha két temető is van egy körzetben, az ott lévő összes 

kereskedő két Florinnal kevesebbet kap az értékeléskor. 

Megjegyzés: Egy kereskedő bevétele soha sem lehet kevesebb, mint nulla! Ha valakinek negatív lenne a bevétele, azt tekintsétek nullának!  

 

 

Templom (2 db van a játékban) 

A tizennegyedik századi Pisa-ban a templom hatalmas és fontos központnak számított. Bár a kereskedők sokszor versengtek a 

templom kegyeiért, de ezek az adományok gyorsabban apasztották a bevételi forrásokat, mint növelték volna azokat. Egy 

kereskedőnek, akinek lapkája szomszédos egy templommal, bevételei csökkennek két Florinnal. Ez hasonló működik az 

üzleteknél leírtakhoz, így a sarkosan szomszédos lapkákat nem kell figyelembe venni.  

Megjegyzés: Egy kereskedő bevétele soha sem lehet kevesebb, mint nulla! Ha valakinek negatív lenne a bevétele, azt tekintsétek nullának!  
  

Iroda (4 db van a játékban) 

Egy okos kereskedő ki tudja használni egy jó helyen lévő kereskedelmi iroda előnyeit, hogy még nagyobb befolyásra tegyen szert 

a nagy családok körében Pisa-ban. Amikor felépítenél egy irodát válassz ki egy másik már felépített lapkát. Vedd fel a 

kiválasztott lapkát a kezedbe és tedd a helyére az irodát.    

Fontos: Nem választhatsz olyan lapkát, melyen kereskedő áll!  

Megjegyzés: Választhatsz olyan lapkát, mely egy már befejezett körzetben van! 

KÉT JÁTÉKOS VÁLTOZAT  

Ha csak ketten játszotok, használjátok a fent leírt szabályokat. Az egyetlen változás az előkészületi fázisban van. Csak két hidat rakjatok fel a három 

helyett, ehhez pedig három folyót illesszetek. Így csak hat kerület lesz a nyolc helyett. 

 

Borító: Studio Mattigatti by Ciccoli Lorenzo - Ábrák: Maddalena Arcangeli - Lapkák: Andrea Riccadonna  

Köszönettel tartozunk nekik: Will Niebling, játéktesztelésért és tanácsokért, Samuele Calamassi, a Lungarno logóért. 

 


