
Gyakran feltett kérdések (FAQ)
K: Mi történik, ha a jelzőm a Bíboros előtt (vagy egy helyen vele) van a köröm megkezdése előtt, és a kör végén egy 
cselszövés kiértékelése után, pedig a bíboros mögött. Végrehajthatok egy második akciót?
V: Nem. A köröd elején eldöl az akcióid száma.

K: Két akciót hajthatok végre, de az első ügynököm lerakása után egy cselszövést kell kiértékelni. Letehetem a 
másodikat is?
V: Igen. A cselszövést azonnal ki kell értékelni, ha egy cselszövés egyik frakciójának minden mezője foglalttá válik. 
Ekkor ideiglenesen leáll a köröd, míg a cselszövés kiértékelése tart. Ezután folytathatod a második akcióddal.

K: A bíboros a presztízssáv 0 mezője alá is kerülhet?
V: Nem. Ha túllépne a 0-s mezőn, akkor a ott meg kell állnia.

K: Mennyi mezőt haladhatok előre a bónusz bevétellel a bevételsávon?
V: Mindig 1 mezőt léphetsz előre a bevételsávon a jelződdel. Ha nincs szám nyomtatva a cselszövéslapra, akkor az 
azt jelenti, hogy 1-et kell lépni (ez minden bónuszra/cselszövéslapra igaz).

K: Megnézhetem a képpel lefelé fordított ügynökeim értékét a cselszövéslapon?
V: Igen. 

K: Mi történik 2 szeméyles játékban, ha Richelieu nyeri a cselszövést, és az egyik semleges játékosnak van a leg-
nagyobb pozitív összege?
V: Richelieu csak a cselszövéslap utolsó keretében lévő számnak megfelelően halad előre, és senki más nem lép 
előre semmit.

K: Két személyes játékban a saját színem helyett léphetek a semleges ügynökkel is?
V: Nem. Csak miután végrehajtottad a saját akciód, azután léphetsz a semleges ügynökkel.

K: Léphetek-e a semleges ügynökkel a Korrupció bónusz miatt?
V: Nem. Csak a másik -élő- játékos valamelyik ügynökével léphetsz a korrupció bónusz esetén.

K: Hozzáadódik a szürke eminenciás vagy a királynő értéke a semleges játékos összértékéhez bónuszkor?
V: Nem.

Egy másik két személyes variáció: (ebben a variációban csak egy semleges játékos kerül be a játékba)
Miután mindkét játékos megkapta az ügynökeit, vegyetek el másik 7 ügynököt (1x -2, 3x 1 és 3x 2) egy másik 
színből, és tegyétek ezeket a játéktábla mellé. Tegyétek az összes fel nem használt jelzőt vissza a dobozba. Ez a hét, 
a játéktábal mellé tett ügynök tartozik a semleges játékoshoz. Miután az aktív játékos végrehajtotta a saját akcióját 
a körében, letesz ingyen egy semleges ügynököt (a tábla mellöl) valamelyik cselszövéslap egyik szabad mezőjére (ha 
van ilyen; a semleges jelzőt sosem lehet egy cselszövéslap utolsó szabad helyére tenni!). Ha a semleges játékos 
nyeri egy cselszövés kiértékelését, akkor egyik játékos sem kap bónuszt.
A cselszövés értékelése után, a semleges játékos ügynökei is képpel felfelé a városra kerülnek. 
Amikor  az utolsó semleges ügynök lekerül egy cselszövésre, akkor az összes, a városban lévő 
semleges ügynököt a játéktábla mellé kell tenni, és újra elérhetőek lesznek.
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