
vagy

Hős kártya és Hatalom kártya együttes 

kijátszása 

Minden játékosnak négy Hős kártyája van, amiket mind 
egyszer használhat a játék során. Ha már mind a négy 

Hős kártyáját felhasználta, akkor a játékos többet már 
nem választhatja ezt a lehetőséget. A Hősök kártya segít-
ségével a játékos olyan mezőre is mozoghat a Koronával, 
amelyiken már áll az ellenfelének egy hatalomköve. 
Ezt a hataklomövet át kell fordítani a játékos színére, 
mielőtt ráteszi a Koronát. Mivel a Hős kártyának igen 
nagy hatalma van, figyelni kell a kijátszására . 

Hatalomkő megfordítása: 
A hős kártya segítségével a játékos megfordíthatja, az 
ellenfele egy már kijátszott hatalomkövét. A kijátszott 
hatalom kártya a dobott lapok pakliba kerül, a mint az 
     l e h e t ő s é g n é l ,  
a hős kártya szintés dobásra kerül, de 
egy másik pakliba, hisz ő már nem kerül 
vissza a játékba. A játékos a koronát 
az ellenfél által elfoglalt mezőre teszi, de előtte 
a hatalomkövet úgy fordítja, hogy az ő rózsája legyen felül.

A játék vége 
A játék két módon ér véget:
1. Ha mindkét játékosnak öt hatalom kártyája van, és 

egyikük sem tud lépni. 
vagy 
2. Ha valamelyik játékos az utolsó hatalomkövet 

is a táblára teszi. 
Mindkét esetben a játék azonnal véget ér. 

Ezután minden játékos kiszámolja a területei értékét. 
A terület egy vagy több a játékos rózsájával lefedett 
mezőt jelent, ami oldal éllel érintkezik egymással. A 
csak sarkuknál érintkező mezők nem számítanak a terü-
letbe. A területben található mezők számát önmagával 
kell megszorozni, hogy megkapjátok a terület értéket.

Az alábbi ábrán látható esetben a Fehér 

Rózsa játékosának három területe van, egy 8 mezős 

(8 x 8 = 64 pont), egy 2 mezős (2 x 2 = 4 pont) 

és egy 1 mezős (1 x 1 = 1 pont). A Piros Rózsa 

játékosának négy területe van, egy 5 mezős (5 x 

5 = 25 pont), kettő 2 mezős (egyenként 2 x 2 = 4, 

azaz 2 x 4 pont) és egy 1 mezős (1 x 1 = 1 pont).

A végső pontszámot az egyes területek értékének 
összege adja. 
Akinek több pontja van, az nyert. Döntetlen esetén 

az a játékos nyer, akinek nagyobb egybefüggő

terülte van. Ha még mindig holtverseny van, akkor 

az dönt, hogy kinek van több hatalomköve a táblán.

Tipp: A számolás 

könnyebbé tétele 

érdekében, az 

azonos méretű

területeket a 2 
játékostól párban 

vegyétek le a 

tábláról, és csak a 

maradékokat 

számoljátok ki .
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A szerző 
Dirk Henn, 1960-ban született 

Aachenban. Feleségével, Barbarával 

több játékot is terveztek, és adtak ki.. 
A „Rosenkönig“ már más formában

és más néven is megjelent. A szerző az olyan 

játékokat kedveli, amikben egyszerű szabályok 

kínálnak sok választási lehetőséget. A legnagyobb 

sikere, hogy 2003-ban elnyerte a „Spiel des Jahres“díjat.

Játék szabályok 4 személyre:

Két csapatban kell játszani. A partnerek egymással 
szemben ülnek - az egyik csapatnak a táblához képest 
oldal írányba kell játszania. A hatalom kártyákat 
ugyanolyan tájolással kell letenni: a kártyák koronái 
északi irányba (a tábla koronás oldala) nézzenek. A 
csapattársaknak tilos a lépéseiket megbeszélniük.
Négy játékosnál minden játékos 3 hatalom kártyát és 
2 hős kártyát kap. A hatalom kártyákat, mint a 2 
személyes játék esetén, az asztalra kell tenni képpel 
felfele. Azonban minden játékosnak maximum csak 
3 hatalom kártyája lehet. Azaz a játékos 
nem választhatja a Lap húzása akciót, ha 3 
kártyája van. Minden játékosnak csak 2 hős kártyája 
van, és nem használhatják a társuk hős kártyáit.
Minden más szabály megegyezik az alapjátékkal.
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1

KLASSZIKUSOK 2 SZEMÉLYRE 

2 játékos részére, 10 éves kortól
(+ egy szabály variáció 4 játékos esetére)
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A pontok kiszámításának megkönnyítéséhez egy
táblázat:
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•  Keverjétek meg a hatalom kártyákat, és minden 
játékosnak osszatok öt lapot. A megmaradt 
kártyákat képpel lefele fordítva, mint húzópaklit 
tegyétek le a tábla mellé. A játéksok a kapott öt 
lapot tegyék maguk elé, képpel felfele, úgy, hogy a 
kártyák tetején látható korona ugyanabba az 
irányba álljon, mint a táblán látható korona.

•  Minden játékos megkapja a rózsája színének 
megfelelő hős kártyáit, és ezeket az ábrán látható 

módon a hatalom kártyái mellé teszi.
•  A Korona jelzőt tegyétek a tábla közepére. (A nap 

szimbólummal jelölt mezőre)
•  A Piros játékos kezdi a játékot. Ezután a 

játékosok körei felváltva következnek.

Játékmenet
•  Minden körben az a játékos, aki épp soron van, az 

alábbi három akcióból egyet kell válasszon: 
❶ Hatalom kártya kijátszása 
❷ Hatalom kártya húzása 
❸ Hős kártya és Hatalom kártya együttes kijátszása 

•  Lépéskényszer van! (Azaz a játékos köteles 
választani a három lehetőségből, ha tud, még akkor 
is, ha az neki nem jó lépés.) Ha egy játékos a 
három lehetőség egyikét sem tudja végrehajtani, 
akkor passzolnia kell. Az ellenfele következik olyan 
hosszan, míg a játékos nem tud újra lépni 
(választani a három lehetőségből, és végrehajtani azt).

Játékötlet 
A játékosok a Lancaster és York királyi 

házak szerepét veszik fel, akik 1455 és 1485 közt a 

Rózsák háborújában harcoltak – mindkét félnek 

egy Rózsa volt a címere – Anglia trónjának 

megszerzéséért. Mindegyikük megpróbálja a 

legnagyobb területet az iráényítása alaá vonni.

Játékcél
Az a győztes, akinek a játék végén a legnagyobb 
egybefüggő területe van a saját rózsája színében.

Alkotóelemek
  1  Játéktábla
52  kétoldalú jelző (“hatalomkövek” Piros rózsával 

az egyik oldalán, és Fehér rózsával a másikon)

24 hatalom kártya (három kártya mind a 8 

irányból, amiknek értéke I, II, és III)
  8  hőskártya (4 Fehér rózsa címerrel 

4 Piros rózsa cimerrel)
  1  Korona jelző

Játék előkészületek
• Tegyétek a játéktáblát a két játékos közé, az egyik 

játékos a tábla koronával jelölt éle mellé üljön le.  
Ez a játékos lesz a vörös rózsával (Lancaster ház), 
a másik játékos lesz a piros rózsával (York ház).

• Tegyétek a hatalomköveket a tábla mellé, hogy 

mindkét játékos könnyen elérje.

Hatalom kártya kijátszás
A játékos kijátszik egyet a képpel felfele fordított, 
elérhető hatalom kártyáiból, és a Korona jelzőt a 
kártyának megfelelő irányban 
és távolságra mozgatja.(lásd a példát jobbra).
A fényes kard mutatja a Korona mozgásának pontos 
irányát. A lapon látható koronába írt római szám (I, 
II vagy III) pedig megmutatja, 
hogy pontosan mennyit kell lépni a Korona jelzővel.

A Korona mozgatására az alábbi szabályok 
érvényesek:
•  A Korona jelzőnek a hatalom kártya által mutatott 

teljes összeget le kell lépnie. Nem lehet kevesebb 
mezőt lépni, mint amennyit mutat.

•  A célmezőnek üresnek kell lennie. Nem lehet rajta 
egyetlen hatalomkő sem, egyik játékosé sem. 

•  Nem lehet olyan hatalom kártyát kijátszani, ami a 
táblán kivülre vinné a Koronát.

Mielőtt a játékos a Koronát a célmezőre tenné, egy a 
rózsája színének megfelelő hatalomkövet tesz arra a 
mezőre. A Koronát ezen hatalomkő tetejére teszi. 

Ezután a hatalom kártyát a dobott lapok paklira teszi, 
és nem húz helyette újat.

vagy

Hatalom kártya húzás
Hatalom kártya kijátszása helyett a játékos húzhat egy 

új hatalom kártyát a húzópakliból. A játékos ezt a le-
hetőséget csak akkor választhatja, ha kevesebb, mint 
öt hatalom kártyája van. 
Az új kártyát képpel felfele, úgy kell letenni, hogy a 
kártyán látható korona a táblán levővel azonos 
irányban álljon, úgy mint a játék elején.
Amikor az utolsó lap is elfogy a húzópakliból, akkor 
keverjétek meg a dobott lapok pakliját, és legyen az 
az új húzópakli.

2 3 4

Példa:
1

2

A játék tartozékai

Játéktábla

Korona
K

Húzópakli

Fehér játékos Hatalom kártyái

Piros játékos Hatalom kártyái

Fehér játékos 
Hős kártyái

Hatalomkövek

Piros játékos 
Hős kártyái

Heldenkarten 
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•  Keverjétek meg a hatalom kártyákat, és minden
játékosnak osszatok öt lapot. A megmaradt kártyákat
képpel lefele fordítva, mint húzópaklit tegyétek le a
tábla mellé. A játékosok a kapott öt lapot tegyék
maguk elé, képpel felfele, úgy, hogy a kártyák tetején
látható korona ugyanabba az irányba álljon, mint a
táblán látható korona.

•  Minden játékos megkapja a rózsája színének megfe-
lelő hős kártyáit, és ezeket az ábrán látható módon
a hatalom kártyái mellé teszi.

•  A Korona jelzőt tegyétek a tábla közepére. (A nap
szimbólummal jelölt mezőre)

•  A Piros játékos kezdi a játékot. Ezután a játéko-
sok körei felváltva következnek.

Játékmenet
•  Minden körben az a játékos, aki épp soron van, az

alábbi három akcióból egyet kell válasszon: 
❶ Hatalom kártya kijátszása 
❷ Hatalom kártya húzása 
❸ Hős kártya és Hatalom kártya együttes kijátszása 

•  Lépéskényszer van! (Azaz a játékos köteles válasz-
tani a három lehetőségből, ha tud, még akkor is, ha
az neki nem jó lépés.) Ha egy játékos a három lehe-
tőség egyikét sem tudja végrehajtani, akkor passzol-
nia kell. Az ellenfele következik olyan hosszan, míg
a játékos nem tud újra lépni (választani a három
lehetőségből, és végrehajtani azt).

Játékötlet 
A játékosok a Lancaster és York királyi házak

szerepét veszik fel, akik 1455 és 1485 közt a Rózsák

háborújában harcoltak – mindkét félnek egy Rózsa

volt a címere – Anglia trónjának megszerzéséért.

Mindegyikük megpróbálja a legnagyobb területet az

irányítása alá vonni.

Játékcél
Az lehet a győztes, akinek a játék végén a
legnagyobb egybefüggő területe van a saját rózsája
színében.

Alkotóelemek
1  Játéktábla
52  kétoldalú jelző (“hatalomkövek” Piros rózsával

az egyik oldalán, és Fehér rózsával a másikon) 

24 hatalom kártya (három kártya mind a 8

irányból, amiknek értéke I, II, és III)
8  hős kártya (4 Fehér rózsa címerrel 

4 Piros rózsa cimerrel)
1  Korona jelző

Játék előkészületek
• Tegyétek a játéktáblát a két játékos közé, az egyik

játékos a tábla koronával jelölt éle mellé üljön le.  
Ez a játékos lesz a piros rózsával (Lancaster ház),
a másik játékos lesz a fehér rózsával (York ház).

• Tegyétek a hatalomköveket a tábla mellé, hogy

mindkét játékos könnyen elérje.

Hatalom kártya kijátszás
A játékos kijátszik egyet a képpel felfele fordított,
elérhető hatalom kártyáiból, és a Korona jelzőt a
kártyának megfelelő irányban
és távolságra mozgatja.(lásd a példát jobbra).
A fényes kard mutatja a Korona mozgásának pontos
irányát. A lapon látható koronába írt római szám (I,
II vagy III) pedig megmutatja,
hogy pontosan mennyit kell lépni a Korona jelzővel.

A Korona mozgatására az alábbi szabályok
érvényesek:
•  A Korona jelzőnek a hatalom kártya által mutatott

teljes összeget le kell lépnie. Nem lehet kevesebb
mezőt lépni, mint amennyit mutat.

•  A célmezőnek üresnek kell lennie. Nem lehet rajta
egyetlen hatalomkő sem, egyik játékosé sem. 

•  Nem lehet olyan hatalom kártyát kijátszani, ami a
táblán kivülre vinné a Koronát.

Mielőtt a játékos a Koronát a célmezőre tenné, egy a
rózsája színének megfelelő hatalomkövet tesz arra a
mezőre. A Koronát ezen hatalomkő tetejére teszi. 

Ezután a hatalom kártyát a dobott lapok paklira teszi,
és nem húz helyette újat.

vagy

Hatalom kártya húzás
Hatalom kártya kijátszása helyett a játékos húzhat egy

új hatalom kártyát a húzópakliból. A játékos ezt a le-
hetőséget csak akkor választhatja, ha kevesebb, mint
öt hatalom kártyája van. 
Az új kártyát képpel felfele, úgy kell letenni, hogy a
kártyán látható korona a táblán levővel azonos
irányban álljon, úgy mint a játék elején.
Amikor az utolsó lap is elfogy a húzópakliból, akkor
keverjétek meg a dobott lapok pakliját, és legyen az 
az új húzópakli.
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•  Keverjétek meg a hatalom kártyákat, és minden
játékosnak osszatok öt lapot. A megmaradt
kártyákat képpel lefele fordítva, mint húzópaklit
tegyétek le a tábla mellé. A játéksok a kapott öt
lapot tegyék maguk elé, képpel felfele, úgy, hogy a
kártyák tetején látható korona ugyanabba az
irányba álljon, mint a táblán látható korona.

•  Minden játékos megkapja a rózsája színének
megfelelő hős kártyáit, és ezeket az ábrán látható
módon a hatalom kártyái mellé teszi.

•  A Korona jelzőt tegyétek a tábla közepére. (A nap
szimbólummal jelölt mezőre)

•  A Piros játékos kezdi a játékot. Ezután a
játékosok körei felváltva következnek.

Játékmenet
•  Minden körben az a játékos, aki épp soron van, az

alábbi három akcióból egyet kell válasszon: 
❶ Hatalom kártya kijátszása 
❷ Hatalom kártya húzása 
❸ Hős kártya és Hatalom kártya együttes kijátszása 

•  Lépéskényszer van! (Azaz a játékos köteles
választani a három lehetőségből, ha tud, még akkor
is, ha az neki nem jó lépés.) Ha egy játékos a
három lehetőség egyikét sem tudja végrehajtani,
akkor passzolnia kell. Az ellenfele következik olyan
hosszan, míg a játékos nem tud újra lépni
(választani a három lehetőségből, és végrehajtani azt).

Játékötlet 
A játékosok a Lancaster és York királyi

házak szerepét veszik fel, akik 1455 és 1485 közt a

Rózsák háborújában harcoltak – mindkét félnek

egy Rózsa volt a címere – Anglia trónjának

megszerzéséért. Mindegyikük megpróbálja a

legnagyobb területet az iráényítása alaá vonni.

Játékcél
Az a győztes, akinek a játék végén a legnagyobb
egybefüggő területe van a saját rózsája színében.

Alkotóelemek
1  Játéktábla
52  kétoldalú jelző (“hatalomkövek” Piros rózsával

az egyik oldalán, és Fehér rózsával a másikon) 

24 hatalom kártya (három kártya mind a 8

irányból, amiknek értéke I, II, és III)
8  hőskártya (4 Fehér rózsa címerrel 

4 Piros rózsa cimerrel)
1  Korona jelző

Játék előkészületek
• Tegyétek a játéktáblát a két játékos közé, az egyik

játékos a tábla koronával jelölt éle mellé üljön le.  
Ez a játékos lesz a vörös rózsával (Lancaster ház),
a másik játékos lesz a piros rózsával (York ház).

• Tegyétek a hatalomköveket a tábla mellé, hogy

mindkét játékos könnyen elérje.

Hatalom kártya kijátszás
A játékos kijátszik egyet a képpel felfele fordított,
elérhető hatalom kártyáiból, és a Korona jelzőt a
kártyának megfelelő irányban és távolságra moz-
gatja.(lásd a példát jobbra). 
A fényes kard mutatja a Korona mozgásának pontos 
irányát. A lapon látható koronába írt római szám (I, 
II vagy III) pedig megmutatja, hogy pontosan 
mennyit kell lépni a Korona jelzővel.

A Korona mozgatására az alábbi szabályok
érvényesek:
•  A Korona jelzőnek a hatalom kártya által mutatott

teljes összeget le kell lépnie. Nem lehet kevesebb
mezőt lépni, mint amennyit mutat.

•  A célmezőnek üresnek kell lennie. Nem lehet rajta
egyetlen hatalomkő sem, egyik játékosé sem. 

•  Nem lehet olyan hatalom kártyát kijátszani, ami a
táblán kivülre vinné a Koronát.

Mielőtt a játékos a Koronát a célmezőre tenné, egy a
rózsája színének megfelelő hatalomkövet tesz arra a
mezőre. A Koronát ezen hatalomkő tetejére teszi. 

Ezután a hatalom kártyát a dobott lapok paklira teszi,
és nem húz helyette újat.

vagy

Hatalom kártya húzás
Hatalom kártya kijátszása helyett a játékos húzhat egy

új hatalom kártyát a húzópakliból. A játékos ezt a le-
hetőséget csak akkor választhatja, ha kevesebb, mint
öt hatalom kártyája van. 
Az új kártyát képpel felfele, úgy kell letenni, hogy a
kártyán látható korona a táblán levővel azonos
irányban álljon, úgy mint a játék elején.
Amikor az utolsó lap is elfogy a húzópakliból, akkor
keverjétek meg a dobott lapok pakliját, és legyen az 
az új húzópakli.
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vagy

Hős kártya és Hatalom kártya együttes

kijátszása 

Minden játékosnak négy Hős kártyája van, amiket mind
egyszer használhat a játék során. Ha már mind a négy

Hős kártyáját felhasználta, akkor a játékos többet már
nem választhatja ezt a lehetőséget. A Hősök kártya
segítségével a játékos olyan mezőre is mozoghat a Ko-
ronával, amelyiken már áll az ellenfelének egy hata-
lomköve. Ezt a hatalomövet át kell fordítani a játékos
színére, mielőtt ráteszi a Koronát. Mivel a Hős kártyának
igen nagy hatalma van, figyelni kell a kijátszására . 

Hatalomkő megfordítása: 
A hős kártya segítségével a játékos megfordíthatja, az
ellenfele egy már kijátszott hatalomkövét. A kijátszott
hatalom kártya a dobott lapok pakliba kerül, a mint az 
    lehetőségnél, a hős kártya szintés dobásra kerül, de 
egy másik pakliba, hisz ő már nem kerül vissza a játék-
ba. A játékos a koronát az ellenfél által elfoglalt mezőre 
teszi, de előtte a hatalomkövet úgy fordítja, hogy az ő
rózsája legyen felül.

A játék vége 
A játék két módon ér véget:
1. Ha mindkét játékosnak öt hatalom kártyája van, és

egyikük sem tud lépni. 
vagy 
2. Ha valamelyik játékos az utolsó hatalomkövet

is a táblára teszi. 
Mindkét esetben a játék azonnal véget ér. 

Ezután minden játékos kiszámolja a területei értékét.
A terület egy vagy több a játékos rózsájával lefedett
mezőt jelent, ami oldal éllel érintkezik egymással. A
csak sarkuknál érintkező mezők nem számítanak a terü-
letbe. A területben található mezők számát önmagával
kell megszorozni, hogy megkapjátok a terület értéket.

Az alábbi ábrán látható esetben a Fehér

Rózsa játékosának három területe van, egy 8 mezős

(8 x 8 = 64 pont), egy 2 mezős (2 x 2 = 4 pont)

és egy 1 mezős (1 x 1 = 1 pont). A Piros Rózsa

játékosának négy területe van, egy 5 mezős (5 x

5 = 25 pont), kettő 2 mezős (egyenként 2 x 2 = 4,

azaz 2 x 4 pont) és egy 1 mezős (1 x 1 = 1 pont).

A végső pontszámot az egyes területek értékének
összege adja. 
Akinek több pontja van, az nyert. Döntetlen esetén

az a játékos nyer, akinek nagyobb egybefüggő

terülte van. Ha még mindig holtverseny van, akkor

az dönt, hogy kinek van több hatalomköve a táblán.

Tipp: A számolás

könnyebbé tétele

érdekében, az

azonos méretű

területeket a 2
játékostól párban

vegyétek le a

tábláról, és csak a

maradékokat

számoljátok ki .
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A szerző 
Dirk Henn, 1960-ban született 

Aachenban. Feleségével, Barbarával 

több játékot is terveztek, és adtak ki.. 
A „Rosenkönig“ már más formában 

és más néven is megjelent. A szerző az olyan

játékokat kedveli, amikben egyszerű szabályok

kínálnak sok választási lehetőséget. A legnagyobb

sikere, hogy 2003-ban elnyerte a „Spiel des Jahres“díjat.

Játék szabályok 4 személyre:

Két csapatban kell játszani. A partnerek egymással
szemben ülnek - az egyik csapatnak a táblához képest
oldal írányba kell játszania. A hatalom kártyákat
ugyanolyan tájolással kell letenni: a kártyák koronái
északi irányba (a tábla koronás oldala) nézzenek. A
csapattársaknak tilos a lépéseiket megbeszélniük.
Négy játékosnál minden játékos 3 hatalom kártyát és
2 hős kártyát kap. A hatalom kártyákat, mint a 2
személyes játék esetén, az asztalra kell tenni képpel
felfele. Azonban minden játékosnak maximum csak
3 hatalom kártyája lehet. Azaz a játékos
nem választhatja a Lap húzása akciót, ha 3
kártyája van. Minden játékosnak csak 2 hős kártyája
van, és nem használhatják a társuk hős kártyáit.
Minden más szabály megegyezik az alapjátékkal.
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KLASSZIKUSOK 2 SZEMÉLYRE 

2 játékos részére, 10 éves kortól
(+ egy szabály variáció 4 játékos esetére)
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A pontok kiszámításának megkönnyítéséhez egy
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A szerző és a kiadó köszönet mond a tesztjátékosoknak, és
szabályolvasóknak.

KLASSZIKUSOK 2 SZEMÉLYRE 



vagy

Hős kártya és Hatalom kártya együttes

kijátszása 

Minden játékosnak négy Hős kártyája van, amiket mind
egyszer használhat a játék során. Ha már mind a négy

Hős kártyáját felhasználta, akkor a játékos többet már
nem választhatja ezt a lehetőséget. A Hősök kártya segít-
ségével a játékos olyan mezőre is mozoghat a Koronával,
amelyiken már áll az ellenfelének egy hatalomköve.
Ezt a hataklomövet át kell fordítani a játékos színére,
mielőtt ráteszi a Koronát. Mivel a Hős kártyának igen
nagy hatalma van, figyelni kell a kijátszására . 

Hatalomkő megfordítása: 
A hős kártya segítségével a játékos megfordíthatja, az
ellenfele egy már kijátszott hatalomkövét. A kijátszott
hatalom kártya a dobott lapok pakliba kerül, a mint az 
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egy másik pakliba, hisz ő már nem kerül
vissza a játékba. A játékos a koronát
az ellenfél által elfoglalt mezőre teszi, de előtte
a hatalomkövet úgy fordítja, hogy az ő rózsája legyen felül.

A játék vége 
A játék két módon ér véget:
1. Ha mindkét játékosnak öt hatalom kártyája van, és

egyikük sem tud lépni. 
vagy 
2. Ha valamelyik játékos az utolsó hatalomkövet

is a táblára teszi. 
Mindkét esetben a játék azonnal véget ér. 

Ezután minden játékos kiszámolja a területei értékét.
A terület egy vagy több a játékos rózsájával lefedett
mezőt jelent, ami oldal éllel érintkezik egymással. A
csak sarkuknál érintkező mezők nem számítanak a terü-
letbe. A területben található mezők számát önmagával
kell megszorozni, hogy megkapjátok a terület értéket.

Az alábbi ábrán látható esetben a Fehér

Rózsa játékosának három területe van, egy 8 mezős

(8 x 8 = 64 pont), egy 2 mezős (2 x 2 = 4 pont)

és egy 1 mezős (1 x 1 = 1 pont). A Piros Rózsa

játékosának négy területe van, egy 5 mezős (5 x

5 = 25 pont), kettő 2 mezős (egyenként 2 x 2 = 4,

azaz 2 x 4 pont) és egy 1 mezős (1 x 1 = 1 pont).

A végső pontszámot az egyes területek értékének
összege adja. 
Akinek több pontja van, az nyert. Döntetlen esetén

az a játékos nyer, akinek nagyobb egybefüggő

terülte van. Ha még mindig holtverseny van, akkor

az dönt, hogy kinek van több hatalomköve a táblán.

Tipp: A számolás

könnyebbé tétele

érdekében, az

azonos méretű
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A „Rosenkönig“ már más formában 

és más néven is megjelent. A szerző az olyan
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kínálnak sok választási lehetőséget. A legnagyobb

sikere, hogy 2003-ban elnyerte a „Spiel des Jahres“díjat.
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Két csapatban kell játszani. A partnerek egymással
szemben ülnek - az egyik csapatnak a táblához képest
oldal írányba kell játszania. A hatalom kártyákat
ugyanolyan tájolással kell letenni: a kártyák koronái
északi irányba (a tábla koronás oldala) nézzenek. A
csapattársaknak tilos a lépéseiket megbeszélniük.
Négy játékosnál minden játékos 3 hatalom kártyát és
2 hős kártyát kap. A hatalom kártyákat, mint a 2
személyes játék esetén, az asztalra kell tenni képpel
felfele. Azonban minden játékosnak maximum csak
3 hatalom kártyája lehet. Azaz a játékos
nem választhatja a Lap húzása akciót, ha 3
kártyája van. Minden játékosnak csak 2 hős kártyája
van, és nem használhatják a társuk hős kártyáit.
Minden más szabály megegyezik az alapjátékkal.
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2 játékos részére, 10 éves kortól
(+ egy szabály variáció 4 játékos esetére)
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