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Játékelemek
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84 lakosságkártya, 14 db mind a hat társadalmi osztályból
(Parasztság, Polgárság, Papság, Lovagság, Varázslók
és Főnemesség), különböző számú apáca látható rajtuk
(24 x 4, 12 x 3, 12 x 2, 12 x 1 and 24 x 0)

51 speciális kártya, 12x Kard, 12x Fu-
vola, 12x Passz és 15x Arany

50 patkány-
jelző, 1, 3 és 5
értékekben

60 épületkártya, 5 db mind a 12 különböző épületből (2 
különböző épület osztályonként) 

40 fakorong (8 db minden 
játékos színében)

15 joker
kártya

1 kezdő-
játékos 
kártya 

1 befolyás-
értékelő tábla

20 győzelmi-
pont jelző

1347A Fekete Halál dúlja fel Európát. 
Az országod uralkodója megadta

magát a pestisnek, és most az ország fejedelmei 
egymással versenyeznek, hogy ki kerüljön a 
helyére. Ezért körbeutazod az országot, hogy 
hűséges támogatókat gyűjts a különböző 
középkori társadalmi osztályokból. Minden nap 
egy másik várost látogatsz meg, mindegyik

ben különféle épületek találhatóak, és mindegyik 
más előnyt nyújt. Ha belépsz egy adott 
társadalmi osztályhoz tartozó épületbe, akkor 
az adott osztályból toborzol követőket. Időnként 
esélyt kapsz az utcán ólálkodó idegenek közül 
is toborozni. 

Van néhány patkány is az utcákon, de egy-két 
patkány nem fog megölni, igaz? 
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Ez a játék 8 (4-5 játékos esetén), 9 (3 játékos esetén) vagy 10 
(2 játékos esetén) fordulóból áll, minden forduló 5 fázist tar-
talmaz:

A. Új épületkártyák húzása

B. Ellátmány 
C. Belépés egy épületbe, és lakosságkártyák kijátszása

D. Épületek kiértékelése

E. Forduló vége

Előkészületek
1  Tegyétek a befolyásértékelő táblát valahova az asztalra. 

2  Minden játékos választ egy színt, és a színének megfelelő 
korongokból 1-1 db-ot tesz az értékelőtábla mind 
a hat sávjának kezdőmezőjére. A megmaradt két 
korongjuk maguk elé teszik. 

3  Minden játékos összesen 10 értékben kap patkány-
jelzőt. A megmaradt patkányjelzőket képpel felfelé, 
talonnak tegyétek az asztalra. A játékosok a

patkányjelzőiket a játék során képpel lefelé tartják, de bármikor 
szabadon megnézhetik a jelzőik értékét. A játék alatt bármikor 
átválthatják 3 (5) db 1-es értékű jelzőjüket egy 3 (5) értékűre.

Megjegyzés: Amikor a játékos kap egy patkányt, akkor mindig 1-es értékűt kap. 
Ugyanez érvényes a patkányok eldobásánál is.

Épületkártyák választása: Minden játékban csak 30 épületkártyát kell használni, 5 
darabot mind a 6 osztályból. Minden játék előtt el kell döntenetek, hogy mely
lapokat használjátok a játékban. Ezt vagy együttesen döntitek el, vagy valamilyen
véletlen módszerrel, vagy osztályonként véletlenszerűen kiválasztotok egy épületet, 
beleértve ezen épület 5 másolatát, vagy külön-külön megkeveritek az egy osztályba 
tartozó épületkártyákat, és minden osztályból húztok 5 lapot.

4  Keverjétek meg a lakosságkártyákat! Húzzatok 5 lapot,
és anélkül, hogy megnéznétek őket, tegyétek képpel 
lefelé egy sorba az asztalra! Ez a sor határozza meg a 
játékosokat segítő apácák számát a játék végéig, így aztán  
«Apácasornak» hívjuk. 

5  Osszatok 5 lakosságlapot minden játékosnak! Tegyétek 
a megmaradt lakosságkártyákat képpel lefelé egy pak-
liba, mellette a dobópakli helye! Ez a pakli a lakosságpakli.

Ha a lakosságpakli kifogy, akkor a dobópaklit kell új lakosságpak-
linak megkeverni. 

6  Tegyétek a jokereket, és az egyes speciális kártyákat, 
amikre az épületkártyáknak lesz szüksége a játék-
ban, különálló, képpel felfelé fordított paklikba!

7  Válasszatok ki 30 épületkártyát, amit a játékban használ-
tok (lásd Épületkártyák kiválasztása)! Keverjétek meg 
ezeket a kártyákat, és tegyétek képpel lefelé az asztal-
ra! Ez a pakli az Épületkártya pakli.

8  Vegyetek ki adott számú kártyát (lásd a köv. táblázat) 
az Épületkártya pakliból és megnézetlenül tegyétek egy 
képpel lefelé fordított pakliba. Ez a pakli, a Cserepakli.

Játékosok száma: 2 3 4 5

Kivett Épületkártyák száma 10 12 6 6  

9  Válasszatok kezdőjátékost, és adjátok neki oda a 
kezdőjátékos kártyát! 

Megjegyzés: Ha először játszotok a Rattus Cartus-
szal, akkor mi a következő paklit javasoljuk kezdésnek: 
5x Farm (Parasztság), 5x Piac (Polgárság), 5x 
Rendház (Papság), 5x Vár (Lovagság), 5x Palota
(Főnemesség), 5x Jövendőmondó sátra (Varázslók). 

will help the players at the end of the game, hereafter called 

card deck.
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Játékmenet

A  Új épületkártyák húzása 

B  Ellátmány

Húzzatok új épületkártyákat az épületkártya-pakliból! 
Négy vagy öt játékos esetén, három épületkártyát kell húzni, és le kell tenni őket egy sorba. 
Kettő vagy három játékos esetén csak két épületkártyát kell húzni. Ha az összes húzott 
kártyán ugyanaz az épület van, akkor az utoljára húzott lapot cseréljétek ki a Cserepakli 
legfelső lapjára (és a lecserélt kártyát tegyétek ennek a paklinak az aljára). Ha az új kártya 
is ugyanolyan, akkor addig folytassátok, amíg nem sikerül más félét húzni.

Minden játékos kiválaszt és végrehajt egy ellátmányakciót a most húzott épületkártyák 
egyikéről. Minden épületkártyán a következő jelek valamilyen kombinációjából áll az 
ellátmányakció: 

húz adott számú 
kártyát

eldob egy patkányt
megnézi az «apácasor»
egyik kártyáját4

Megjegyzés: Ha a játékosok megegyeznek előre, akkor 
az ellátmányakciót párhuzamosan is kiválaszthatják, és 
végrehajthatják, egyébként a körsorrend szerint hajtják 
végre, a kezdőjátékossal kezdve.

1
5

Épületkártya pakli

Lakosságkártya 
pakli

«Apácasor»
Cserepakli

8

7

6

Példa: Négy játékos partiban ezt a három épületkártyát 
húzták fel az A fázisban. B fázisban minden játékos választhat, 
hogy húz két kártyát és megnéz egy lapot az Apácasorban
(Jövendőmondó sátra), húz négy kártyát (Rendház), vagy 
eldob két patkányt (Rendház). 
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C  Belépés egy épületbe, és lakosságkártyák kijátszása 
Minden játékos, a kezdőjátékossal kezdve, és haladva az óramutató járása szerint körbe,
belép az egyik elérhető épületbe, ezt egyik korongjának az adott épületkártyán elérhető 
első szabad mezőre rakásával jelzi. Ezután bejelenti, hogy mennyi kártyát fog felhasználni 
ebben az épületben (ez lehet nulla is), és e lapokat képpel lefelé maga elé teszi.

Megjegyzés: A játékos akkor is beléphet egy 
épületbe, ha előzőleg más már bement oda.
Megjegyzés: A játékos választhatja ugyanazt az
épületet, amit a B fázisban választott, de másikat is.

2

two remaining discs in front of himself. two remaining discs in front of himself. two remaining discs in front of himself. 

4

3
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Ebben a fordulóban a piros játékos a 
kezdőjátékos, őt követi (óramutató járása 
szerint) a sárga, a zöld és a kék. Piros úgy 
dönt, hogy az első rendházba megy be, 
leteszi a piros korongját az épületkártya «1» 
mezőjére, és kijátszik négy lapot a kezéből, 
képpel lefelé, maga elé. 

A sárga következik, aki a sárga korongját 
a Jövendőmondó sátrának «1» mezőjére 
teszi, és három kártyát játszik ki maga 
elé, képpel lefelé. 

Ezután a zöld játékos a zöld korongját a 
második rendház «1» mezőjére teszi, de 
egy kártyát sem játszik ki. 
Végül a kék játékos teszi le a korongját a
második rendház «2» mezőjére, és egy 
lapot játszik ki képpel lefelé.

Az épületeket egymás után kell kiértékelni, a sorban első épülettel kezdve..
Egy épület kiértékelése három lépésből áll:

a. Kártyák kiértékelése
Egy épület kiértékelésekor minden játékos, aki bement abba az épületbe, felfedi a 
kijátszott kártyáit. Minden játékos értékeli a kijátszott kártyáit:
• Minden kijátszott lakosság- (az osztályától függetlenül) és jokerkártyáért, a játékos 

egy befolyáspontot kap az épület osztályában (lép az adott osztály befolyássávján a 
pontjelzőjével). 

• Minden olyan lakosságkártyáért, aminek nem egyezik meg az osztálya az épület os-
ztályával, el kell vennie egy patkányt a talonból, és képpel lefelé maga elé kell tennie. 

• Minden kijátszott speciális kártyánál (Kard vagy Fuvola), az adott speciális 
kártyára vonatkozó szabály szerint kell eljárni (Lásd a 8. oldalon a Speciális 
kártyák leírása részt).

Minden épületben a játékosok belépési sorrendje szerint történik a kiértékelés. Az a 
játékos, aki az «1» mezőn áll, jön először, őt követi, aki a «2» mezőn áll, stb.

b. Akciók végrehajtása
Minden játékosnak, aki belépett az épületbe, lehetősége van végrehajtani az épület 
speciális akcióját. A legtöbb épületre két hasonló akciót nyomtattak: 
• A prémium akció (felső): az a játékos hajthatja végre, aki a legtöbb lakosság- és 

jokerkártyát játszotta ki (osztálytól függetlenül) ezen az épületen. Ha kettő vagy 
több játékos ugyanannyi lapot játszott ki, akkor, aki a holtversenyben állók közül 
előbb lépett be az épületbe, az hajthatja végre a prémium akciót.

• A standard akción (alsó): minden játékos végrehajthatja, aki belépett az épületbe.

Fontos: Két játékos esetén minden fordulóban csak az egyik játékos hajthat végre 
prémium akciót, még akkor is, ha a két játékos különböző épületbe lépett be. Az a játékos, 
aki a több lakosság- és jokerkártyát játszotta ki (függetlenül attól, hogy melyik épületbe 
lépett be), hajthatja végre annak az épületnek a prémium akcióját, amelyikbe belépett.
Holtverseny esetén az nyeri a prémium akciót, aki előbb lépett be egy épületbe.
Utolsó forduló: A játék utolsó fordulójában nem hajtható végre akció az épületben. 
Az a játékos, aki a prémium akciót hajthatná végre, kap egy befolyáspontot az adott 
osztályban. A többiek nem kapnak semmit .
c. Kártyák eldobása
Minden kijátszott kártya dobásra kerül: a lakosságkártyák a dobópakliba mennek, 
a jokerek és speciális kártyák visszakerülnek a megfelelő pakliba. A játékosok azokat 
a kártyákat megtartják, amiket a speciális kártyák hatásaként, vagy egy épület-
akció eredményeként szereztek.

Megjegyzés: Az utolsó forduló könnyen észrevehető, 
mert akkor fogy ki az épületpakli.

Megjegyzés: Ha a játékos belépett az épületbe, és nem játszott
ki sem lakosság-, sem jokerkártyát, akkor is végrehajthatja 
az épület standard akcióját. Még akár a prémium akciót 
is végrehajthatja, ha ő az egyedüli játékos az épületben,
vagy ha ő lépett be először, és az épületbe lépő többi 
játékos sem játszott ki sem lakosság-, sem jokerkártyát.

Megjegyzés: Néhány esetben fontos, hogy az épület ak-
cióját milyen sorrendben hajtják végre a játékosok. Ezek-
ben az esetekben a prémium akciót végrehajtó játékos 
kezd, a többi játékos olyan sorrendben követi őt, amilyen 
sorrendben beléptek az épületbe.

Megjegyzés: Ha a játékos olyan mezőre lép a pontjelzőjével, 
ahol már áll egy vagy több játékosnak jelzője, akkor ezen 
jelzők tetejére teszi le a sajátját.

2
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D  Épületek kiértékelése Az előző példát folytatjuk: az első 
kiértékelésre kerülő épület a Jövendő-
mondó sátra. Csak a sárga játékos ment 
be ide. Megmutatja a három kijátszott 
lapját. Két kártyája Boszorkány volt, a
harmadik lap pedig egy Szerzetes.

Végezetül a zöld játékos végrehajtja az épület prémium akcióját, 
a kék pedig a standard akciót, mivel holtverseny alakult ki a  
kijátszott lakosság-, és jokerkártyák számában (0), de a zöld 
lépett be először az épületbe. Így a zöld játékos két patkányt 
dob el, a kék játékos pedig egyet. 

De mivel a kék játékos egy kardkártyát játszott ki, a zöld 
játékos neki kell, hogy adja a kézben maradt lapjai felét.

Ezután előrelép a Papság sávon 4 mezőt. 

Mivel az egyik kártyája nem felel 
meg az épületnek (Varázslók), kap 
egy patkányt a talonból.

Ezután kap 3 pontot a Varázslók osztályban (hármat előre 
lép a pontjelzőjével a varázslók oszlopban).

Végezetül megkapja a kártya prémium akcióját, ami az, 
hogy megnézhet 2 kártyát az Apácasorban.

Következőként az első rendház kerül 
értékelésre. Csak a piros játékos ment 
be ebbe az épületbe.
Felfedi a 4 kijátszott kártyáját. Ezek 
voltak: egy Szerzetes, egy Király és két 
Boszorkány.

Példa: 

Példa: 

He has to take three rats.

A kék játékos egy lapot játszott ki , amiről kiderül, hogy 
egy «Kard» speciális kártya, így ő nem kap sem pontot, 
sem patkányt.

Majd megkapja az épület prémium akcióját, ami az, hogy 
eldobhat két patkányt. 

Végül a második rendház kerül 
kiértékelésre. Ebbe az épületbe a zöld 
és kék játékos ment be.
Mindketten felfedik a lapjaik. A
zöld játékosnak nincs lapja, így sem 
pontot, sem patkányt nem kap.

42

has to take one rat from the supply.has to take one rat from the supply.has to take one rat from the supply.

He has to take three rats.He has to take three rats.He has to take three rats.He has to take three rats.He has to take three rats.He has to take three rats.He has to take three rats.He has to take three rats.He has to take three rats.

222

Három patkányt kap.
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Palota (Főnemesség)
Prémium akció: Vegyél el 
2 győzelmi pont jelzőt!
Standard akció: Vegyél el 
1 győzelmi pont jelzőt!

Kincstár (Főnemesség)
Prémium akció: Vegyél el 
2 «Arany» speciális kártyát!
Standard akció: Vegyél el 
1 «Arany» speciális kártyát! 

Rendház (Papság)
Prémium akció: Dobj 
el 2 patkányt!
Standard akció: Dobj 
el 1 patkányt!

Kórház (Papság)
Prémium akció: Dobj el 1
patkányt. Valamint el-
dobhatsz legfeljebb 3 lapot 
a kezedből, hogy eldobj u
gyanannyi patkányt. 
Standard akció: eldobhatsz 

legfeljebb 2 lapot a kezedből, hogy eldobj 
ugyanannyi patkányt. 

Hivatal (Polgárság)
Prémium akció: Vegyél el 
2 «Passz» speciális kártyát!
Standard akció: Vegyél el 
1 «Passz» speciális kártyát.. 

Piac (Polgárság)
Prémium akció: Vegyél el 
2 jokerkártyát a talonból!
Standard akció: Vegyél el 
1 jokerkártyát a talonból!

Őrtorony (Lovagság)
Prémium akció: Minden o-
lyan játékosnak, aki nem ment 
be az őrtoronyba ebben a 
fordulóban, adnia kell neked 3
lapot a kezéből, ha legalább 
annyi kártyája van, mint neked. 

A játékosok döntik el, hogy mit adnak oda. 

Megjegyzés: Ha a játékosnak nincs három lapja,
de legalább annyija van, mint neked, akkor mindet 
oda kell adja.

Standard akció: Nincs akció. Védelmet 
ad ebben a fordulóban bármelyik őrtorony
prémium akciója ellen. 

Megjegyzés: Két játékos partiban nem javasoljuk
ezen épület használatát. 

Vár (Lovagság)
Prémium akció: Vegyél el 
2 «Kard» speciális kártyát!
Standard akció: Vegyél 
el 1 «Kard» speciális kártyát! 

Tanya (Parasztság)
Prémium akció: Húzz négy 
lapot a lakosságpakliból! 
Standard akció: Húzz két 
lapot a lakosságpakliból! 

Sörfőzde (Parasztság)
Prémium akció: Az ebben 
a fordulóban szerzett 
minden befolyáspontodért 
húzz egy lapot a lakosság-
pakliból!. 
Standard akció: Az ebben 

a fordulóban szerzett minden befolyáspont 
párért húzz egy lapot a lakosságpakliból!

Jövendőmondó 
sátra (Varázslók)
Prémium akció: Nézz meg 2
kártyát az «Apácasorban»! 
Standard akció: Nézz meg 
1 kártyát az «Apácasorban»! 
Fontos: Az «Apácasor» 

kártyáinak sorrendjét tilos megváltoztatni! 

Pied Piper kunyhója
(Varázslók)
Prémium akció: Vegyél el 2
«Fuvola» speciális kártyát!
Standard akció: Vegyél el 1
«Fuvola» speciális kártyát!

Megjegyzés: Ha kettő vagy több játékosnak ugyanannyi 
befolyás pontja van, akkor a korongok felhalmozási 
sorrendje dönt: az alacsonyabban lévő korong üti a 
magasabban lévőt egy adott halomban. 

Megjegyzés: 2 játékos partiban csak a 10 és az 5 pont 
kerül kiosztásra. 

E  A forduló vége 
Az összes épület kiértékelése után, az épületeken található korongok visszakerülnek a tulaj-
donosukhoz. A fordulóban felhasznált épületkártyák dobásra kerülnek. A kezdőjátékos átadja a 
kezdőjátékos kártyát a tőle balra ülőnek. Ez a játékos lesz a következő forduló kezdőjátékosa. 

Az utolsó forduló után a játék véget ér. 
Most minden játékos kiszámolja a pontjait. Az alábbiak szerint kapnak győzelmi 
pontokat: 
• Minden társadalmi osztályban, a legtöbb befolyással rendelkező játékos 10 győzelmi 

pontot kap, a második legnagyobb befolyással rendelkező 5 pontot, a
harmadik legtöbb befolyással rendelkező pedig 2 győzelmi pontot. 
Olyan játékos, akinek nincs befolyáspontja egy adott osztályban, nem kaphat pontot 
azért az osztályért.

• Az a játékos, akinek a legtöbb lakosság- és jokerkártya van a kezében, kap 2 pontot.
Döntetlen esetén a holtversenyben állók mindegyike 1 pontot kap. 

• Mindegyik speciális kártyatípusban (kivéve az «Arany») az a játékos, akinek a legtöbb 
van az adott típusból a kezében, kap 2 pontot. Döntetlen esetén a holtversenyben 
állók mindegyike 1 pontot kap. 

• Ha a kincstár épület használva lett a játék során, akkor az a játékos, akinek a legtöbb 
«Arany»   speciális kártyája van, kap 6 pontot. A második legtöbb «Arany» speciális 
kártyával rendelkező játékos 3 pontot szerez. Ha holtverseny állna elő a legtöbb
«Arany» kártyánál, akkor a 9 győzelmi pontot kell egyenlően elosztani köztük
(lefelé kerekítve). Ekkor nem jár a második legtöbb helyezésért pont. Ha a második 
legtöbb «Arany» kártyánál áll elő holtverseny, akkor ők a 3 győzelmi pontot osztják 
szét (lefelé kerekítve). 

• A játék során gyűjtött minden győzelmipont-jelző a rányomtatott értéket éri . 

Végül nézzük meg ki élte túl a pestist. Minden játékos felfedi a patkányjelzőit, és összeadja 
az értékük. Ezután az «Apácasor» kártyáit kell felfedni, és meg kell számolni a rajtuk 
szereplő apácákat. Minden olyan játékost megöl a pestis, akinek a patkányjelzőinek 
összértéke nagyobb az apácák számánál, és így elveszti a játékot, még akkor is, ha neki 
volt a legtöbb győzelmi pontja!

A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező túlélő játékos örökli a koronát, és nyeri 
meg a játékot! Döntetlen esetén a holtversenyben állók közül az nyeri a játékot,
akinek kisebb a patkányjelzői értékének összege. Ha még így is holtverseny van,
akkor megosztva győznek. 

Példa: Az egyik osztályban csak egy játékos szerzett 
befolyást. Ez a játékos 10 győzelmi pontot kap, s az 5 meg a 
2 győzelmi pont nem kerül kiosztásra.

A játék vége

Megjegyzés: Két játékos partiban nem jár pont a 
második legtöbb «Arany» kártyáért. 

Megjegyzés: Ha minden játékost elvitt a pestis, akkor 
mindenki elvesztette a játékot. Azonban, ha szeretnétek
győztest hirdetni, akkor hagyhatjátok, hogy a legkisebb 
összértékű patkányjelzővel rendelkező játékosok túléljék, és
a fentebbiek szerint kiválaszthatjátok közülük a győztest.

Az épületkártyák áttekintése
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«Kard» 
A «Kard» speciális kártyát az épületekben lehet 
kijátszani, mint a lakosságkártyát. Az épület 
értékelésekor, aki a legkevesebb «Kard» kártyát 
játszotta ki, az a kezében lévő lapjainak a felét
(lefelé kerekítve) oda kell, hogy adja annak, aki a
legtöbb «Kard» lapot játszotta ki. A játékos meg-

választhatja, hogy mely lapokat adja oda a kezéből a másik
játékosnak. Ha két vagy több játékos holtversenyben áll a
legtöbb letett «Kard» lapnál, akkor az nyeri, aki előbb lépett be az
épületbe. Ha két vagy több játékos holtversenyben áll a legkevesebb
letett «Kard» lapnál, akkor az a játékos dönti el, hogy kinek kell 
odaadnia a lapjai felét, akinek a legtöbb letett «Kard» speciális 
lapja volt.

Megjegyzés: Ha mindenkinek ugyanannyi kijátszott «Kard» speciális lapja van, 
akkor semmi sem történik.

«Arany» 
Az «Arany» speciális kártyákat nem lehet kiját-
szani. A játék végén, akinek a legtöbb «Arany» lapja
van, az 6 győzelmi pontot nyer, akinek a második
legtöbb «Arany» kártyája van, az pedig 3 pontot 
szerez.

Megjegyzés: Bár az «Arany» kártyákat nem lehet kijátszani, de ettől még a kézben 
kell tartani, mint a többi lapot, el lehet dobni a Kórházban, és elrabolhatja más
játékos a «Kard» kártyák segítségével. 

«Passz» 
A «Passz» speciális kártyákat a C: Belépés egy
épületbe fázis során, a te körödben játszhatod ki,
ezzel a következő játékosnak átadva a kört. Ha az
összes többi játékos választott egy épületet (vagy
Passz kártyát játszott ki), a te köröd lesz újra (ahol 
választhatsz egy épületet vagy kijátszol egy másik
Passz kártyát).

«Fuvola» 
A «Fuvola» speciális kártyát az épületekben lehet 
kijátszani, mint a lakosságkártyát. Az épület 
értékelésekor, aki a legkevesebb «Fuvola» kártyát 
játszotta ki, az kap egy patkányt attól a játékostól, aki 
a legtöbb «Fuvola» kártyát tette le. Ha kettő vagy
több játékos holtversenyben áll a legtöbb letett

«Fuvola» lapnál, akkor az nyeri, aki előbb lépett be az épületbe.
Ha kettő vagy több játékos holtversenyben áll a legkevesebb
letett «Fuvola» lapnál, akkor az a játékos dönti el, hogy kinek
adja közülük a patkányt, akinek a legtöbb letett «Fuvola» lapja
volt.

Megjegyzés: Ha mindenkinek ugyanannyi kijátszott «Fuvola» speciális lapja
van, akkor semmi sem történik.
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