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Összetevők
1 játéktábla: a kastély kertje

9 helyiség a kastélyban

33 aranyérme (12 x 3, 21 x 1)

42 nemes lapka

36 privilégium kártya (mind a 9 féle kártyából 4)

100 szolga 4 színben

4 összefoglaló kártya

Előkészületek
1. Tegyük a játéktáblát az asztal közepére. 

2. Keverjük meg a 42 nemes lapkát arccal

lefelé, 36-ot közülük véletlenszerűen helyezzünk

el a játéktábla mezőin, fordítsuk fel őket, a

maradék 6 lapkát pedig tegyük vissza a

dobozba.

3. A 9 helyiség kártyát keverjük meg, és

véletlenszerűen tegyük le őket a park alá

egy 3x3-as négyzetet alkotva. A lapokat

tetszés szerint elrendezhetjük. Az első játék

során ajánlott a kártyákat a szöveges oldalukkal

felfelé lerakni, mivel pontosan le van írva

rajtuk a helyiségek funkciója. Továbbá szintén

ajánlott az első játék során a jobbra látható

kártya elrendezés használata.

4. Keverjük meg a privilégium kártyákat, tegyük

őket arccal lefelé egy pakliba a tábla mellé.

5. Alkossunk az érmékből egy kupacot a tábla

mellett.

6. Minden játékos választ magának egy színt,

elveszi az annak megfelelő 18 szolgát, és

elhelyezi őket maga elé.

A nemesek a kastély parkjában sétálgatnak.
Ezek a nemesek fontosak a játék során, ugyanis
azok a játékosok, akik megszerzik őket, speciális
privilégiumokat kaphatnak, a játék végén plusz
pontokat, esetleg mindkettőt.

A kastély 9 helyiségében a játékosok mindenhez
hozzájuthatnak, ami a nemesek megszerzéséhez
szükséges. Ezen helyiségek ügyes és taktikus
használata vezethet a győzelemhez.

„A” játékos:

18 szolga

0 arany

„D” játékos:

18 szolga

3 arany

dobott

privilé-

gium

kártyák

privilégium

kártyák

arany készlet
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7. Helyezzünk az egyes színekből 7-7 szolgát
a park vagy a kastély mellé egy közös
kupacba.

8. Minden játékos tegyen a készletéből 3
szolgát a lépcsőházba, 2 szolgát pedig a
dísztérre.

9. A legfiatalabb játékos lesz a kezdőjátékos.
Osszon ki a készletből 1 aranyat a tőle balra
ülő játékosnak, 2 aranyat a kettővel balra
ülőnek, 3 aranyat az utolsó játékosnak. Saját
magának ne osszon egy aranyat sem.

10. A kezdőjátékos tegye le 5 szolgáját a 
kastély tetszőleges helyiségeibe (pl.: 2 szolgát
a madamhoz, 1-et a kardinálishoz, 1-et a
lépcsőházba és 1-et a pénzverdébe). A többi
játékos az óramutató járásának megfelelően
szintén leteszi 5 szolgáját a kastély  
helyiségeibe.
Ezek után minden játékosnak 8 szolgája
marad a készletében.

A játék menete
A játék körökből áll. Először a kezdőjátékos
kezdi el és hajtja végre a körét, utána az óramutató
járásának megfelelően a következő játékos jön, és
így tovább. A játék eszerint zajlik egészen a 
végéig.

A játékos köre több különböző cselekvésből áll.
Ezek során pl. aranyat szerezhet a pénzverdéből,
meghatározhatja, hány szolgája legyen az irodában,
vagy letehet új szolgákat a király szobájába.
A nemesek megszerzését kivéve minden cselekvés
a kastély helyiségeiben zajlik. A játékos nem
köteles minden lehetséges cselekvést végrehajtani,
de a sorrendet 1-től 5-ig be kell tartania.

Új szolgák lerakásakor a játékosnak a saját
készletéből kell elvennie azokat, ameddig el nem
fogynak. Ezután a kastély más helyiségeiből kell
áthelyeznie őket.

„C” játékos:
18 szolga

2 arany

„B” játékos:
18 szolga

1 arany

Xavier Georges játéka

2-4 játékos részére  12 éves kortól

kimaradt szolgák
(csak bizonyos

nemesek
használatával
vehetők el)



A kastély helyiségei és azok funkciója
A játékosnak nem kell minden lehetséges cselekvést végrehajtania, de az alábbi sorrendet be kell tartania:

1. Dísztér - cselekvés: utánpótlás
A játékos minden, a dísztéren lévő szolgája után 1 újabb szolgát tesz le a kapura. 

Többségbónusz: ha az akció kezdetén a játékosnak több szolgája van a dísztéren, mint

a többieknek, akkor 1 további szolgát is letehet a kapura.

Példa: a piros    játékosnak 3 szolgája van a díszudvaron, ezért 3 szolgát tesz

le a kapura, és további 1-et, mivel ő van többségben a dísztéren.

2. Lépcsőház - cselekvés: a szolgák mozgatása
A játékos minden, a lépcsőházban lévő szolgája után mozgathatja egy szolgáját (pl.: 3 szolga = 3 mozgás).

A játékos minden mozgatással áthelyezheti bármelyik szolgáját vízszintesen vagy függőlegesen a kastély egyik

szomszédos helyiségébe. Egy szolgát többször is lehet mozgatni. A fel nem használt mozgatások elvesznek.

A játékosnak végre kell hajtania minden mozgatást, csak utána hajthat végre további cselekvéseket.

Ha egy játékos a szolgáját a lépcsőházba vagy a lépcsőházból mozgatja, akkor az nem változtatja meg a

mozgatási lehetőségek számát!

Többségbónusz: ha az akció kezdetén a játékosnak több szolgája van a lépcsőházban,

mint a többieknek, akkor 1 további lépést is végrehajthat.

Példa: a zöld játékosnak 4 szolgája van a lépcsőházban, ezért 4 mozgatást hajthat végre,

és további 1-et, mivel ő van többségben a lépcsőházban.

3. További cselekvések
Nincs előírt sorrend a.)-tól c.)-ig.

a.) Pénzverde - cselekvés: arany szerzés

A játékos minden, a pénzverdében lévő szolgája utána kap 1 aranyat az arany készletből.

Többségbónusz: ha egy játékosnak több szolgája van a pénzverdében, mint a többieknek,

akkor további 1 aranyat kap a készletből.

Példa: a sárga  játékosnak 2 szolgája van a pénzverdében, ezért 2 aranyat kap a készletből,

és további 1-et, mivel ő van többségben a pénzverdében.

b.) A király és Madame Pompadour szobája - cselekvés: pecsétek gyűjtése a nemesek megszerzéséhez

A király szobájában lévő szolgák száma mutatja meg, hogy az adott játékos a 4. cselekvés

(a nemesek megszerzése) során hány királyi pecsétet (türkiz kék) tud felhasználni.

Többségbónusz: ha egy játékosnak több szolgája van a király szobájában, mint a

többieknek, akkor további 1 szolgát tehet le a király szobájába.

A Madame Pompadournál lévő szolgák száma azt mutatja meg, hogy az adott játékos a 4. cselekvés (a nemesek

megszerzése) során hány úrnői pecsétet (lila) tud felhasználni.

Többségbónusz: ha egy játékosnak több szolgája van Madame Pompadournál, mint a

többieknek, akkor további 1 szolgát tehet le a Madame Pompadourhoz.

Példa: a sárga  játékosnak 2 szolgája van a királynál, 3 a Madame-nál. Mivel mindkét

szobában többségben van, mindkét szobába lerakhat 1-1 újabb szolgát, így 3 türkiz kék és

4 lila pecsétet tud felhasználni nemesek megszerzése során.

c.) Iroda - cselekvés: a lehetőség biztosítása a nemesek megszerzésére

A játékos minden, az irodában lévő szolgája után 1 nemest megszerezhet, ha rendelkezik

az ehhez szükséges pecsétekkel és arannyal.

Többségbónusz:  az irodában nincs.

Példa: a sárga  játékosnak 2 szolgája van az irodában, ezért 2 nemest szerezhet meg a

4. cselekvés során.

4
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4. A nemesek megszerzése - cselekvés: nemes lapka felvétele
A dísztéren sétálgató nemesek megszerzése fontos a játékosok számra. Pontokat és különböző privilégiu-

mokat hozhatnak a játékosoknak.

A különböző nemesek és megszerzésük módjának leírása előtt nézzük meg a nemes lapkákat:

A játékos felvehet egy nemes lapkát, ha rendelkezik az ehhez szükséges arannyal és pecsétekkel, továbbá van

1 szolgája az irodában. Minden felvett nemes esetén az alábbiakat kell végrehajtani (a sorrend nem számít):

• Le kell vennie az irodából 1 szolgáját, és vissza kell tennie maga elé.

• Be kell raknia a nemesért fizetendő aranyat az arany készletbe.

• Le kell vennie a király szobájából annyi szolgáját, amennyi türkiz pecsét kellett a nemes megszerzéséhez,

és vissza kell tennie őket maga elé.

• Le kell vennie Madam Pompadour szobájából annyi szolgáját, amennyi lila pecsét kellett a nemes

megszerzéséhez, és vissza kell tennie őket maga elé.

Megjegyzés: a játékban nincsenek pecsét jelzők. Minden pecsétért, amit a játékos egy nemes megszerzésére

felhasznál, le kell vennie 1 szolgáját a megfelelő helyről (a király vagy a madame szobájából).

A játékos a körében több nemes lapkát is megszerezhet. Minden lapka esetén végre kell hajtania a fenti

lépéseket. 

• A csak pontot érő nemes lapkákat elhelyezi maga elé arccal lefelé. 

• A privilégiumot adó nemes lapkákat a játék folyamán maga előtt kell tartania arccal felfelé (akkor is, ha

pontot is érnek). A privilégiumok és a használatuk módjának leírását lásd a szabály végén.

Példa: a játékos leveszi 1 szolgáját az irodából (a nemes megszerzése miatt), és 2 szolgáját

a király szobájából (a 2 türkiz pecsét miatt), és visszateszi őket maga elé. Továbbá befizet

4 aranyat az arany készletbe.

A nemes lapkát arccal felfelé maga elé helyezi, mivel a következő körtől a játék végéig

minden körben 2 aranyat kap a készletből. A játék végén ez a lapka további 3 pontot ér a

játékosnak.

Az arany költségek csökkentése

Minden üres mező után, amely vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan szomszédos azzal a mezővel,

amelyről a nemes lapkát elveszi, a játékos 1 arannyal kevesebb fizet. Ez 0-nál sosem lehet kevesebb.

Nyereség:

6 pont
a játék
végén

Nyereség:

2 arany
minden körben

3 pont a
játék végén

Költség:

6 arany

1lila pecsét

1 türkiz pecsét

Költség:

4 arany

2 türkiz pecsét

Ez a nemes lapka csak pontot ér. Ez a nemes lapka pontot ér és privilégiumot

ad a játék folyamán.

Példa 2:

A játékos 5 aranyat fizet.

A nemes lapkának csak 1

szomszédos üres mezője van.

Az oroszlán feletti és a szobor

melletti üres mezők nem

számítanak, mivel nem

szomszédosak a nemes

lapkával.

Példa 1:

A játékos ezért a nemes

lapkáért csak 3 aranyat

fizet: 6 arany mínusz a

3 szomszédos üres mező.

üres
üres

üres

üresüres

üresüres



A park szélső mezői
Minden nemes lapka helyére, amit a játékos a tábla szélső mezőiről vesz le (lásd a 

bal oldali képen a szürke mezőket), le kell tennie 1 szolgáját. Ezt elveheti a saját

maga előtti készletből, vagy a kastély bármelyik helyiségéből. Ezek a szolgák itt

maradnak a játék végéig. 

Ezeket a mezőket az arany költség csökkentése során üresnek kell tekinteni.

5. Hátsó bejárat - cselekvés: kártya húzása
A játékos minden, a hátsó bejáraton lévő szolgája után 1 kártyát húz a privilégium kártyák paklijából. Megnézi

a húzott kártyákat és eldönti, melyiket akarja megtartani. Minden megtartott kártya után 1 szolgáját leveszi a

hátsó bejáratról, és visszateszi maga elé. A kiválasztott kártyákat a játékosnak a kezébe kell vennie, a többit a 

dobott kártyák paklijába kell tennie. Ha a privilégium kártyák paklija elfogy, a dobott kártyákat meg kell 

keverni, és új húzópaklit kell belőlük alkotni.

Többségbónusz:  a hátsó bejáratnál nincs.

Példa: a zöld játékosnak 3 szolgája van a  hátsó bejáraton, ezért felhúzza a privilégium

pakli felső 3 lapját. Úgy dönt, hogy 2 lapot tart meg, ezért 2 szolgáját visszaveszi a hátsó
bejáratról, és leteszi őket maga elé. A 3. kártyát arccal felfelé a dobott pakliba teszi.

Privilégium kártyák kijátszása

Egy kártya kijátszásához a játékosnak a körében be kell fizetnie a kártya költségét a

arany készletbe. A privilégium kártyák és a használatuk módjának leírását lásd a

szabály végén.

A kardinális - cselekvés: döntetlen megszüntetése más helyiségekben
Az a játékos, akinek van szolgája a kardinálisnál, a más helyiségekben kialakult

döntetlen helyzeteket a saját javára fordíthatja. Ha több játékosnak is ugyanannyi

szolgája van az egyik helyiségben, akkor amelyiküknek több szolgája van a

kardinálisnál, a saját javára eldöntheti a helyzetet. Ha a kardinálisnál is döntetlen

alakul ki, akkor a helyzet döntetlen marad. Aki a kardinálissal eldönt egy

helyzetet, megkapja az adott helyiségben járó többségi bónuszt is.

Többségbónusz:  a kardinálisnál nincs.

Példa: az alábbi 4 példa a kardinális használatát mutatja be.
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A piros   játékos van soron.
A lépcsőházban nincs kizárólagos
többsége. A kardinálisnál viszont
ő van többségben, tehát így
el tudja dönteni a helyzetet a
saját javára.
A piros játékos egyúttal megkapja
a lépcsőházban járó többség-
bónuszt, és 4-et mozoghat.

A piros   játékos van soron.
Nincs többsége a pénzverdében,
még csak döntetlen se. Ezáltal a
kardinálisnak nincs hatása a
pénzverdében.
A piros játékos tehát 2 aranyat
kap a készletből.

A sárga  játékos van soron.
A helyzet döntetlen a zöld
játékossal. Mivel a sárga
játékosnak több szolgája van
a kardinálisnál, így megnyeri
a döntetlent.
A sárga játékos 1 újabb szolgát

rakhat fel a madame szobájába.

  Madame PompadourPénzverdeLépcsőház



A játék vége
Ha a kezdőjátékos körének kezdetén 12 vagy annál kevesebb nemes található a kastély parkjában, minden

játékosnak 1 köre marad. A kezdőjátékosnak ez lesz az utolsó köre. Ezután a játék végetér.

Végső értékelés
A játékosok pontjának kiszámításához össze kell adni:

• a nemesek után járó pontjaikat

• a privilégium kártyák utáni pontjaikat

• minden ki nem játszott privilégium kártya után 1 pontot (legfeljebb 6-ot)

• a parkban szerzett pontokat:

A park 4 oldala kerül pontozásra. Ezeken a mezőkön csak a legtöbb és a második legtöbb szolgával

rendelkező játékosok kapnak pontot.

Példa:  az oroszlános (balra) és a vázás (alul) oldalak pontozására:

Oroszlános oldal: a piros játékosnak 3 (a legszélső piros duplán számít), a feketének 2, a

zöldnek egy szolgája található ezeken a mezőkön.

A piros 6 pontot kap az első helyért, a fekete 2-t a másodikért, a zöld nem kap semmit.

Vázás oldal: a fekete és a zöld játékosnak 3-3, a pirosnak 1 szolgája található ezeken a

mezőkön. Megjegyzés: a bal alsó sarokban lévő fekete szolga az oroszlános és a vázás oldal

pontozásába is beleszámít. A legalsó zöld szolga duplán számít.

Mivel döntetlen alakult ki, a fekete és a zöld játékos 2-2 pontot kap, a piros pedig nem kap

semmit. 

Alapvető szabályok:

• Minden döntetlen egyel csökkenti a helyezést.

• A második helyen kialakult döntetlen nem ér

pontot.

• Mind a négy oldalt pontozni kell a fenti szabályok

szerint.

• Az első és második hely jelölésére a játékosok

tegyenek 1-1 szolgát a 6-os a 2-es mezőkre a park

megfelelő oldalán.

Példa: a piros játékos 53 pontja:

Az a játékos, akinek a legtöbb pontja lett, megnyeri a játékot. Döntetlen esetén az a játékos győz, akinek több

szolgája van a kardinálisnál. Ha ott is döntetlen áll fenn, abban az esetben megosztott győzelmet aratnak.
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Dísztér

A sárga  játékos van soron. A dísztéren döntetlenben van a fekete játékossal.

Mivel a kardinálisnál is ugyanez a helyzet kettőjük között, így marad a

döntetlen.

A,sárga játékos 2 újabb szolgáját teheti le a kapura.

6-os és 2-es mezők a vázás oldalon

41 pontot kapott a 

nemesei után.

2 pontot kapott a ki nem játszott

privilégium kártyáiért.

4 pontot kapott a kijátszott

privilégium kártyáiért.

6 pontot kapott a park

oldala után.
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Privilégium kártyák

Kijátszása: az 1. cselekvés előtt

A játékos többségbónuszt kap minden

olyan helyiségben, ahol legalább egy

szolgája található. Ezt a kártyát a kör

végéig maga előtt kell tartania arccal

felfelé fordítva.

Kijátszása: az 1. cselekvés során

A játékos annyi szolgáját teheti le a

kapura, amennyit csak szeretne. 

Kijátszása: az 1. és 2. cselekvés során

A játékos leteheti 2 szolgáját a kapura

és 6 plusz mozgatási lehetőséget kap.

Kijátszása: a 2. cselekvés során

A játékos 5 vagy 9 plusz mozgatási

lehetőséget kap.

Kijátszása: a 4. cselekvés során

A játékos 2 plusz pecsétet kap, akár

egyformákat, akár különbözőeket.

Kijátszása: bármikor

A játékos 4 plusz aranyat kap az

arany készletből.

Kijátszása: bármikor

A játékos 2 vagy 4 plusz pontot kap a

végső pontozásnál. Ezt a kártyát a játék

maga előtt kell tartania arccal felfelé.

Kijátszás után a privilégium kártyákat a dobott

pakliba kell tenni, kivéve ha a fentiek szabályok

mást írnak elő.

A nemesek privilégiumai

Kijátszása: az 1. cselekvés során

A játékos minden körben 2 plusz szolgát

tehet le a kapura.

Kijátszása: a 2. cselekvés során

A játékos minden körben 2 plusz

mozgatási lehetőséget kap.

Kijátszása: a 2. cselekvés során

A játékos átlósan is mozgathatja a

szolgáit.

Kijátszása: a 3a. cselekvés során

A játékos minden körben 2 plusz aranyat

kap az arany készletből.

Kijátszása: a 3b. cselekvés során

A játékos minden körben 1 plusz szolgát

tehet fel a király (türkiz kék) vagy a

madame (lila) szobájába. Csak a többség

eldöntése után teheti fel a szolgáját a

kívánt helyre.

Kijátszása: az 5. cselekvés során

Ha a játékosnak legalább 1 szolgája van

a hátsó bejáraton, 3 plusz kártyát húzhat

fel. Továbbra is csak annyi kártyát tarthat

meg, amennyi szolgáját leveszi a hátsó

bejáratról.

Kijátszása: azonnal

A játékos maga elé veszi 1 vagy 3

szolgáját a készletből (amennyiben még

maradt). A nemes lapkát arccal lefelé

kell fordítani.

A számtalan tesztjátékért, megjegyzésért, javaslatért a szerző és a kiadó köszönetet mond a namuri „In Ludo Veritas” klub

tagjainak, a „Belgoludique conventions” játékosainak, különösen a következőknek: Alice, Aude, Emmanuel, Etienne, Gauthier,

Jean, Jean-Vincent, Jef, Karine, Marc, Mathieu, Nicolas, Pascal, Philippe és Vincent. Továbbá megköszönjük a következőknek:

Laurent d'Aries, Arnaud Pétein és felesége Fanny, Gregor Abraham, Karl-Heinz Schmiel és Hannes Wildner.

Külön köszönet illeti Patrick Fautré, alias Papytrick-et, a hihetlen áldozatáért a játék tesztelése során, és mint

mindig, Dieter Hornung-ot.

Szabály szerkesztők: Hanna és Alex Weiß, Scott Tepper

Fordította: kokix
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