
A játék ötlete és a játék célja
Patrícius- vagy másképpen nemzetségtornyoknak nevezik azokat a középkori toronyszerű lakóépületeket, amelyek
jellemzően Itáliában tarkították több száz éven keresztül a városok látképét. A jólét és a hatalom jelképeiként ezek
a díszes tornyok a patríciuscsaládok státuszát szimbolizálták: minél nagyobb volt a politikai befolyás, annál
magasabb a torony. Amikor a hatalom meggyengült, a torony elég gyorsan alacsonyabbá vált. 1

7 kártya
Bolognához

5 kártya
Milánóhoz

Játéktábla (Egyik oldala 2-4 játékos részére Pistoia nél-
kül, a másik oldala 5 játék részére Pistoiával)

2-5 játékos részére, 10 éves kortól. Játékidő: kb. 45 perc

Michael Schacht játéka

149 emelet 5 színben
(39 fekete és fehér,
29 vörös, 21 zöld és kék)

20 hírnévlapka
(szinenként és címerenként 2 db)

7 kártya
Firenzéhez

4 kártya
Ferrarához

5 kártya
Luccához

5 Kártya
Sienához

4 kártya
Pármához

7 kártya
Pistoiához

7 kártya
Rómához

4 kártya
Veronához

55 megbízáskártya 10 színben a 10 címernek megfelelően

patríciusfej külön akció

kezdőlapjel

városcímer
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A játékosok az építőmesterek akik a patríciuscsaládok hiúságából élnek. Megbízásokért küzdenek, emeletről emeletre
növelik a tornyokat, és ha egy torony elkészül, kiderül, kié is a dicsőség.

Az a játékos, aki a legtöbb emeletet építette a toronyban, hírnévpontokat kap. Három azonos patríciusfej össze-
gyűjtéséért ugyancsak hírnévpont jár. Az a játékos nyer, aki a játék végére a legtöbb hírnévre tett szert.

JÁTÉKELŐKÉSZÜLETEK
A Pistoia város narancssárga címerével ellátott 7 megbízáskártyára és az ezekhez tarozó két hírnévlapkára 2, 3 és
4 játékos esetén nincsen szükség, ezért ezeket visszatesszük a dobozba. A játéktáblát az asztalra helyezzük.
Amennyiben 5 játékos játszik, akkor a játéktáblán Pistoiának láthatónak kell lennie, minden más számú játékos
esetén a tábla Pistoia nélküli oldalát használjuk.

A városok színének és címerének megfelelő hírnévlapkákat számozásukkal felfelé a hozzájuk tartozó város két
kerek mezőjére helyezzük.

Azokat a megbízáskártyákat, amelyeknek a jobboldali felső sarkában egy *-szimbólum látható, különválasztjuk a
többi kártyától és megkeverjük. Ezekből minden játékos lefordítva kap három megbízáskártyát, amelyet a kezébe
vesz fel. Azokat a *-szimbólummal rendelkező megbízáskártyákat, amelyek nem kerültek kiosztásra, a megmaradt
(*-szimbólum nélküli) kártyákkal összekeverjük és lefordítva húzópakliként a játéktábla mellé helyezzük. Ezt
követően a táblán található megbízáskártya helyekre, a húzópakliból felfordítva egy kártyát teszünk.

A játékosok számának megfelelően meghatározott színekkel játszunk. Minden játékos megkapja a valamelyik
színhez tartozó összes emeletet: 2 játékos esetén 39 darabot a fehérből vagy a feketéből, 3 játékosnál 29 darabot
a feketéből, a fehérből vagy a pirosból, 4 és 5 játékos esetén 21 darabot az egyik tetszőleges színből. Ezeket a játé-
kosok láthatóan maguk elé helyezik. A felesleges emeltek visszakerülnek a dobozba. Megjegyzés: A városok szí-
nei és a játékosok színei egymástól függetlenek. A kezdőjátékost kisorsoljuk.
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városalaprajzhírnévlapkák

az emeletek készletehúzópakli

kézben lévő kártyák

megbízáskártyák

A játék előkészületei 3 játékos esetén:
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A játék menete
A kezdőjátékossal indul a játék, ezt követően mindenki az óramutató járása szerint következik. A soron lévő játé-
kos a következő akciókat hajtja végre, az alábbi sorrend szerint:

1. Megbízáskártya kijátszása
2. Emelet építése
3. Esetlegesen külön akció végrehajtása
4. Megbízáskártya húzása
5. Megbízáskártya feltöltése

Ezután a következő játékoson a sor.

1. Megbízáskártya kijátszása
A játékos a kezében lévő 3 megbízáskártya közül egyet felfordítva maga elé lehelyez. Ha van már kártya előtte,
akkor az új kártya az előzőleg kijátszott kártyára kerül, így a játék során minden játékos előtt egy pakli alakul ki
a megbízáskártyákból. A játékosok bármikor megnézhetik a saját paklijuk lapjait.

2. Emelet építése
Minden egyes városcímer után, amely a kijátszott megbízáskártyán van, a játékos egy emeletet helyez el a saját
készletéből a címernek megfelelő városba. Építkezésre az adott város mindkét építési területe rendelkezésre áll. E
helyek a kezdéskor a világos négyzetekről ismerhetők fel.

Ha egy építési területre egy emeletet már megépítettek, akkor egy további emelet erre ráhelyezhető, és így épül a
torony. Ha a játékos olyan megbízáskártyát játszott ki, amelyen 2 városcímer is található, akkor választhat, hogy mind-
két emeletet ugyanarra a toronyra helyezi-e vagy egyet-egyet tesz a város mindkét tornyára, illetve építési területére.

A megbízáskártyákkal megépíthető emeletek száma minden városnál fel van tüntetve (lásd a római számokat a
címerek felett) és 9, 7 vagy 5. Ez azt jelenti, hogy egy „VII”-es számozású városban a játék során összesen pontosan
7 emeletet lehet építeni, elosztva a két torony között.

Kivétel: Minden toronynak legalább egy emeletből kell állnia. Ezért ha a városban a legutolsó emelet építésére
kerül sor és egy építési terület még üres, akkor azt az emeletet a még üresen álló építési területre kell építeni.

3. Külön akció végrehajtása
Ha a kijátszott megbízáskártyán a jobboldalt látható szimbólum van feltüntetve, akkor
a játékos az egyik torony legfelső (tetszőleges színű) emeletét áthelyezheti. Az emeletet
ugyanazon város másik tornyának a tetejére/építési területére kell tenni. Azon város
tekintetében, amelyben a játékos a külön akciót végre akarja hajtani, a következő fel-
tételeknek kell teljesülniük:

• Nem lehet az a város, amelyben a játékos éppen építkezett.
• A játékosnak legalább egy emelettel kell ott rendelkeznie.
• A város még nem került értékelésre (azaz még nem épült meg az összes emelet).

Ha a játékos nem tud, vagy nem akar emeletet áthelyezni, akkor a külön akció elmarad.

Példa: Marianna (piros játékos) kijátszott egy kártyát, egy
emeletet épít Luccában, és egy emeletet szeretne áthe-
lyezni. Pármában nem helyezhet át, mivel ott egy emelet-
tel sem rendelkezik, és Luccában sem, mivel éppen ott építke-
zett. Milánó mellett dönt, mivel ott ebben a pillanatban a maga-
sabb toronyban nem rendelkezik többséggel. Áthelyezi a legfelső
emeletet (fekete) az egyik toronyról a másikra. Ezután a maga-
sabb toronyban neki lesz a legtöbb emelete.

�
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4. Megbízáskártya húzása
A játékos a kezébe felveszi azt a kártyát, amelyik a mellett a város mellett van, amelyben építkezett.
Ha az éppen kijátszott megbízáskártyán a jobboldalt látható szimbólum van feltüntetve, akkor a játé-
kos tetszőleges városból vehet kártyát. Ha a játékos egy olyan városban építkezik, amely mellett már
nincsen megbízáskártya, akkor egy tetszőleges másik város mellől vehet megbízáskártyát.

5. Megbízáskártya feltöltése
A város üressé vált mezőjére a húzópakli tetejéről felfordítva egy új megbízáskártyát kell tenni.

Különleges helyzetek
Ha a húzópakli elfogyott, akkor a feltöltés (5. pont) kimarad. Ha már egyetlen megbízáskártya sincsen a játék-
táblán, akkor a kártyahúzás (4. pont) is elmarad.

Város értékelése
Ha a játék során egy városnak minden emelete elkészült, amelynek megépítésére ott lehetőség volt, a várost azon-
nal értékeljük. (a címer feletti római szám = az emeletek száma a városban).

• Az a játékos, amelyik a magasabb toronyban a legtöbb emelettel rendelkezik, a városban lévő értéke-
sebb hírnévlapkát szerzi meg.

• Az a játékos, amelyik az alacsonyabb toronyban rendelkezik a legtöbb emelettel, a megmaradt hírnév-
lapkát kapja meg.

• A többi játékos semmit sem kap.

Ha több játékos is rendelkezik a toronyban a legtöbb emelettel, akkor ezek közül az nyer, aki a toronyban a maga-
sabban fekvő emeletet építette. A játékosok az elnyert hírnévlapkákat lefordítva maguk elé helyezik. A tornyok
a játék végéig állva maradnak. Megjegyzés: Egy már értékelt város a hiányzó hírnévlapkákról ismerhető fel.

A játék vége
A játéknak akkor van vége, ha egyik játékosnak a kezében sincs már megbízáskártya. Ha egy város értékelése
elmaradt, akkor ezt most bepótoljuk.

Ezt követően minden játékos saját külön pakliba gyűjti az előtte fekvő kártyák közül azokat, amelyeken patríci-
usfej látható. Három azonos patríciusfej után a játékos 6 hírnévpontot kap.

Minden játékos összeadja a hírnévpontokat, amelyeket a patríciusfejek után kapott és amelyek az általa szerzett
hírnévlapkákon szerepelnek. A legmagasabb pontszámmal rendelkező játékos nyer. Ha több játékosnak is ugyan-
akkora a pontszáma, akkor közülük az nyer, amelyiknek a készletében több emelet van. Újabb egyenlőség esetén
minden érintett játékos győztes.

Példa a végső értékelésre:
Marianna a következő hírnévlapkákat gyűjtötte:

A következő megbízáskártyákat játszotta ki:

5 fej = 6 hírnévpont 6 fej = 12 hírnévpont 2 fej = 0 hírnévpont

Ez összesen 33+6+12 = 51 hírnévpont.

4

= 33 hírnévpont

Kérdéseit örömmel várjuk:
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach

www.amigo-spiele.de, E-Mail: redaktion@amigo-spiele.de

MMVII Version 1.0
A fordítást Bársony Balázs készítette, a

ComPaYa WebShop - Ha kell egy játék! megbízásából.
Amennyiben kérdése van, az info@compaya.hu címen várjuk!

Interaktive szabálymagyarázat
a szerző honlapján:

www.michaelschacht.net
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