
PATRIZIER – HÍRNÖKÖK

A patríciusok hírnököket alkalmaznak, hogy informálódjanak a riválisok cselekedeteiről és, hogy 
segítségükkel újabb presztízspontokat nyerjenek - vagy veszítsenek.

Az eredeti játékszabályt kell alkalmazni, a következő változtatásokkal:

A kiegészítő összetevői
6 db hírnök
24 db 2 pont értékű presztízspont jelző
1 db -3 pont értékű presztízspont jelző

Előkészületek
Minden játékos kap:
2-3 játékos esetén 2 hírnököt
4-5 játékos esetén 1 hírnököt
A kimaradó hírnököket tegyétek vissza a dobozba.
A presztízspont jelzőket tegyétek a játéktábla mellé.

Játékmenet
Ha egy játékos csillaggal jelölt lapot játszik ki, akkor először a rendes szabályok szerint 
végrehajtja körét, ezután – ha akar – elhelyezhet egy hírnököt a táblán.
Ezt a következő szabályok betartásával teheti meg:

- A hírnököt 2 város között kell elhelyezni úgy, hogy a nyilak a 2 érintett város irányába 
mutassanak.

- A 2 városnak vízszintesen, vagy függőlegesen szomszédosnak kell lennie.
- A 2 város egyike sem lehet az, ahol a játékos éppen építkezett.
- Egy város mellett nem állhat kettőnél több hírnök.
- Ugyanazon 2 város között csak 1 hírnök állhat.

Vízszintesen, vagy függőlegesen szomszédos városok:
Roma/Siena, Siena/Lucca, Siena/Bologna, Lucca/Milano,
Lucca/Ferrara, Milano/Parma, Parma/Verona,Verona/Ferrara,
Ferrara/Bologna és Bologna/Firenze.
5 játékos esetén: Roma/Pistoia és Pistoia/Firenze.

Pontozás
- Olyan város értékelése esetén, ami mellett 1 hírnök áll, a benne lévő tornyok győztesei 

kapnak fejenként 1-1 2 presztízspont értékű jelzőt.
- Olyan város értékelése esetén, ami mellett 2 hírnök áll, a benne lévő tornyok győztesei 

kapnak fejenként 2-2 2 presztízspont értékű jelzőt.



A játék vége
- Az a játékos, aki a legkevesebb olyan toronyban van jelen - akár 1 toronyszinttel is -, ami 

olyan városban áll, ami mellett hírnök helyezkedik el, megkapja a -3 presztízspont értékű 
jelzőt.
Döntetlen esetén az a játékos kapja a jelzőt, aki a legkevesebb toronyszinttel rendelkezik a 
kérdéses tornyokban.
Ha még így is döntetlen helyzet áll fenn, akkor senki sem kapja meg a jelzőt.

Speciális esetek és megjegyzések
- Ha egy már kiértékelt város mellé kerül hírnök, akkor az már nem változtatja meg a 

városért korábban megkapott pontok számát.
- Csak néhány kártya tartalmaz csillagot, ezért törekedj arra, hogy mindig legyen ilyen a 

kezedben, amíg még nem tetted le az összes hírnöködet.

Tanácsok az elkészítéshez
Nyomtasd ki a képet, ragaszd fel egy kartonpapírra, majd vágd ki a jelzőket és a hírnököket.
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