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„A legjobb társadalomban“ 36 kártyából áll (a jobb megkülönböztetés érdekében lila ponttal
jelöltek), 2 fekete fafigura az 5. játékosnak és egy Aranykorong az 5 személyes játékhoz.
Azokon az új elemeken kívül, amik az 5 személyes játékhoz szükségesek, tartalmazza még „Az új
társadalom“ kártyáit is, amik vagy az alapjáték kártyáihoz jönnek hozzá pluszban vagy lecserélik
az alapjáték kártyáit.
„A Bankett“ 12 kártyából áll (a jobb megkülönböztetés érdekében sárga ponttal jelöltek). Az új
kártyapakli tartalmaz 1 új Kézművest, 2 új Épületet és 9 Különleges kártyát speciális funkciókkal,
amik nagyban különböznek a Kézművesektől, Épületektől és Nemesektől.
A két kiegészítést lehet együtt vagy külön is játszani, de mindkettőt csak az alapjátékkal együtt.
Lehet csak egyes kártyákat is használni. Mi azonban azt ajánljuk, hogy a kiegészítővel való első
játék alkalmából a teljes kiegészítőt használjátok.

A játék komponensek (A legjobb társadalomban)

35 Kártya:
7 Kézműves

6

Kezdőjátékos
kártya

Kezdőjátékos
kő

2 Fafigura

9 Épület

1

1

1

2

1

2

9 Nemes

2

1

1

1

1
1
2
10 cserekártya (mindegyikből 1)

Ez a játékszabály
Ez a kiegészítő csak a Sankt Petersburg játékkal együtt játszható.
Az alábbi kivételektől eltekintve az alapjáték szabályai az érvényesek.
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A legjobb társadalomban
Előkészületek:
A játék kezdete előtt az alapjáték következő 7 kártáját el kell távolítani:
1x Zar und Zimmermann (Kézműves), 2x Sternwarte (Épület), 1x Akademie (Épület),
2x Hofmeisterin (Nemes), 1x Marinskij Theater (Cserekártya)
Ezek a kártyák ezen kiegészítőből lesznek pótolva.
Ne használd a kártyák mindkét verzióját egy játékban!
A kiegészítő kártyáit a hátlapjuknak megfelelő paklikba kell belekeverni.
Csak az 5 személyes játéknál van szükség az új kezdőkártyára és az aranykorongra. Az egyik játékos összekeveri az 5 Kezdőjátékos kártyát és minden
játékosnak oszt egyet.
Az a játékos, akinél az aranykorong van, a játék kezdetén kap plusz 2 Rubelt
(így összesen 27 Rubellal kezd). Nincs Korong fázis, így az aranykorongot
birtokló játékos sosem lesz kezdőjátékos. Ezért akinél az aranykorong van,
a Kézműves kör elején 2 pontot kap. Csak az a játékos kap 2 Rubelt pluszban, akinél a játék elején van az aranykorong.
Az 5 személyes játék esetében a következő eltérések vannak a
normál játék menethez képest:
Az első Kézműves körben 10 Kézműves kerül a játéktáblára. Minden további körben (a következő Kézműves körben is)
a táblán a kártyák 8-ra lesznek kiegészítve.
A cserekártya kör után a kezdőjátékos köveket 2 játékossal
balra kell adni, a közvetlen szomszéd helyett.
A játék vége és az értékelés
Ha egy vagy több játékosnak a játék végén 10-nél több nemese lesz, akkor a 10 fölötti
nemesek mindegyike után kap 10 pontot.
Az új kártyák:
Zar und Zimmermann (Cár és Ács) olcsóbb lett (3) de csak 2 Rubelt ad
(amíg egy cserekártyával ki nem cserélik).
Kaf feehaus (Kávéház) a játékos 1 Rubelt kap minden lehelyezett Nemese
és Nemes csere kártyája után, az épület értékelési fázisban.
Schuldturm (Adósok börtöne) 1 pontot ad értékeléskor a játékosnak, ha az nem
használta ki a kártya másik tulajdonságát: Az Épület kör során egyszer, a dobott lapok pakliját átnézheti a játékos, és választhat egy lapot. Ezt a kártyát vagy rögtön ki
kell fizetni és lehelyezni vagy a kézbe lehet venni vagy vissza tenni a dobott paklira.
Minden esetben a Schuldturm-t el kell forgatni és nem jár érte pont az épületek
értékelésekor. Speciális kártyát nem lehet visszacserélni. A következő kör kezdetén a
lapot vissza kell fordítani és újra a játékosa rendelkezésére áll.
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Handelshaus (Kereskedőház): Az épület értékelése után rögtön tud a játékos 3
rubelért 2 pontot venni. Ezt a képességét, a Fogadóval (Schenke) ellentétben, csak
egyszer lehet körönként használni.
Akademie (Akadémia): többe kerül, és 9 pontot hoz az épület értékelésekor.
Hochstapler (Szélhámos): ez a nemes már 1 rubelért letehető. Minden
nemes értékelésnél a játékosnak vagy 1 rubelt kell fizetnie, (eggyel kevesebb
pénzt kap a nemesek értékelésekor) vagy a kártyát el kell dobnia.
Kolchose (Kolhoz): 1 Rubellal csökkenti minden további zöld lap árát.
Oktoberrevolution (Októberi forradalom): minden Kézművest helyettesít.
Textilfabrik (Textilgyár): az épületek értékelésénél a játékos, minden letett
szőnyeg szimbólumos zöldkártyája után a kap 2 pontot. (Azokért is amin nem
csak a szőnyeg szimbólum van, pl. Zar und Zimmermann)
Handelsgilde (Kereskedőcéh): az épület értékelésénél a játékosnak 4 rubelt
vagy pontot hoz tetszőleges kombinációban, pl.: 3 rubel és 1 pont, vagy 4
pont és 0 rubel.
Marjinski Theater: a játékosnak minden lehelyezett narancsszínű kártyája
után (nemes vagy nemes csere kártya) ad 1 pontot az épületek értékelésekor.
Bürgermeister (Polgármester): a játékosnak 1 rubelt hoz minden kitett
kék kártyája (épület vagy épület csere kártya) után, a nemes értékeléskor.

A Bankett
St. Petersburg virágzik és gyarapszik. Hogy kifejezzék hálájukat a város építőjének, Karl-Heinz
Schmielowitschnak, aki a cár közeli barátja és tanácsadója, egy olyan fesztivált terveznek, ami a
város ragyogását a világ legtávolabbi csücskébe is elviszi.
A bankett 3 normál kártya mellett, 9 különleges kártyát tartalmaz. Minden kártyát a
hátoldalának megfelelő pakliba kell belekeverni.
A különleges kártyák (lila hátterűek) általában ingyenesek. Először kézbe kell venni, és ott
tartani, ahol egy helyet foglal, mint a normális kártyák. Hogy egy különleges kártya funkcióját
használjuk, egy további akcióban ki kell majd játszani. Különlegeskártya csak akkor játszható ki,
ha a funkciója használható, majd a kijátszás után a dobott paklira kerül. Tehát nem lehet
egyszerűen csak eldobni, azonban a játék végén nem számít mínuszpontnak.
Zar - Superstar (1x)
Ez a kártya csak „Zar und Zimmermann“ lecserélésére játszható ki. A játékos
minden piros és kék kártyáért, amit a játék további részében maga elé tesz, 1
rubellel kevesebbet fizet.
Potjemkin’sches Dorf (Potyemkin-falu) (1/4 és 3/8)
A két Potyemkin-falu kártyát ugyanúgy kell használni, mint az alapjáték
megfelelő kártyáját.
.
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Weg damit!(Távol ezzel!)(2x)
Ha a tulajdonosa kijátssza ezt a kártyát a körében, akkor, letehet a kezéből egy
kártyát a dobott paklira. (Azaz a kijátszásakor el kell dobnia a kezéből egy lapot.)
Schwarzmarkt (Fekete piac) (2x)
Ha a tulajdonosa kijátssza a feketepiacot, akkor 1 kártyát kell a dobott pakliból elvennie. Ehhez megnézheti a kártyákat a dobott pakliban, majd választ egyet. A kiválasztott
kártyát rögtön leteheti maga elé, ha kifizeti vagy csak a kezébe is veheti. Különleges
kártyát nem választhat.
Goldesel (Arany szamár) (1x)
Amint a tulajdonosa kijátssza az arany szamarat, akkor rögtön 5 rubelt kap a kasszából.
Hofnarr (Udvari bolond) (1x)
Ha a tulajdonosa kijátssza az udvari bolondot, akkor egy, már letett saját kártyájához
kell tennie. A már letett kártyának pénz és pontértékkel is kell rendelkeznie. A következő
értékelésnél ennek a kártyának a pénz és pont értéke felcserélődik. Azaz a játékos annyi
rubelt kap, amennyi pontot mutat a kártya, és annyi pontot, amennyi pénzt hozna a
kártya. Értékelés után megy az Udvari Bolond a dobott pakliba.
Bankett (1x)
Ha a tulajdonosa kijátssza a bankettet, akkor egy, már letett saját kártyájához kell
tennie. A már letett kártyának pénz és pontértékkel is kell rendelkeznie. A következő
értékelésnél ennek a kártyának a pénz és pont értéke is megduplázódik. Értékelés után
a Bankett a dobott paklira kerül.
Doppelzug (Dupla menet) (1x)
Ha a tulajdonosa kijátssza a duplamenetet, akkor további két akciót kell azonnal véghezvinnie. Mindkét akció esetén választhat, hogy vagy egy kártyát maga elé helyez, vagy
a kezébe vesz, vagy passzol.
Langfinger (Zsebtolvaj) (1x)
Ha a tulajdonosa kijátssza a Zsebtolvajt a kör kezdetekor, miután az új lapok már ki
lettek terítve, ő lesz a kezdőjátékos. A Zsebtolvaj kártya kijátszása nem kerül akcióba.
A többi játékos sorba követi. Minden kezdőjátékos kő marad az aktuális tulajdonosánál.
Amennyiben mindkét kiegészítővel egyszerre játszotok a Schuldturm lapot ki kell
venni a játékból, és nem szabad használni.
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