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2-5 játékos számára                                                 10 éves kortól játékidő: kb. 45  perc 
 

Tartozékok 

60 karakterkártya, 1 kezdőjátékos figura, 12 dobókocka, 5 játékos segédlet 

 
 
 
 

Hofnarr 5 x  Hátlap: Scharlatan 

 
 
 
 

König 1 x  Königin 1 x   Hátlap: V 

 
 
 
 

Bischof 3 x  Alchemist 3 x      Edelmann 3 x  Feldherr 3 x 

 
 
 
 

Hofdame 3 x  Zauberer 3 x      Pfandleiher 3 x  Ritter 3 x 

  Hátlap: IV 

 
 
 
 
   Hátlap: III 

 
 
 
 

Jäger 3 x  Astronom 3 x  Händler 3 x    Hátlap: II 

 
 
 
 

Bauer 4 x  Dienstmagd 4 x   Philosoph 4 x    Handwerker 4 x   Wachmann 4 x   Hátlap: I 
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A játék célja 

A játékosok kérvényezők szerepébe bújnak, akik a királyi udvart 
látogatják azért, hogy meggyőzőképességüket bevetve elnyerjék 
az udvari hivatalnokok támogatását, majd segítségükkel 
kérelmüket a király elé tárják és megnyerjék őt az ügyüknek.  

A játékosok meggyőzőképességét dobókockák jelképezik. 
Mindenki 3 kockával kezdi a játékot. Minden körben dobni kell a 
kockákkal, ki kell venni közülük legalább egyet, félretenni, majd 
a maradékkal újra kell dobni. Ezt egészen addig kell 
ismételgetni, míg az összes kocka félre nincs téve. Ha a kockák 
eredménye egy bizonyos végeredményt mutat, akkor a játékos 
hozzájuthat egy karakterkártyához, ami egy újabb kockát, vagy 
valamilyen speciális képességet biztosít a számára. Az első 
játékos, aki 7 egyforma számot dob a kockákkal elnyeri a király 
kegyét és talán a győzelmet is megszerzi.  

Sokszor a király (és a királynő) támogatása az, ami az utolsó 
dobásnál megadja a segítséget a győzelemhez! 
 

Előkészületek 

Csak 5 játékos esetén szükséges az összes karakterkártyára. 
Az alábbi táblázatban láthatjátok azt, hogy 5-nél kevesebb 
játékos esetén melyik kártyából mennyire lesz szükség. A római 
számok a kártyák hát lapján látható számokkal 
egyeznek meg. 2 játékos esetén példáu l szükséges 2  
Munkás, 2 Földműves. A Sarlatánok száma a játékban nincs 
korlátozva ( l ásd 8 . ol dal) .   

A karakterkártyák    Játékosok száma 
 

hátlapja 2 3 4 
I 2 2 3 
II 1 2 3 

III / IV 1 2 2 
V 1 1 1 
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Az alábbi ábra szerint sorokba rendezve tegyétek a kártyákat az 
asztalra. A sorokon belül a kártyák helye tetszőleges, azonban 
egy sorban csak azonos hátlapú kártyák szerepeljenek (lásd a 
következő ábrát). 

 
Hátlap: V 

Hátlap: IV 

Hátlap: III 

Hátlap: II 

Hátlap: I 
 
 
 
 

 
A karakter 
kártya ára 

A karakter 

képessége 
 

Az I-es hátlapú kártyákhoz 3, a II-es hátlapúakhoz 4 – és így 
tovább - kocka  szükséges. 

A játékosok egy tetszésük szerinti módszerrel eldöntik, hogy ki 
kezdje a játékot, majd az illető elvesz 3 kockát és megkapja a 
kezdőjátékos figuráját. 
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Játékmenet 

Először a kezdőjátékos végrehajtja a körét, majd utána következik 
a többi játékos az óramutató járásának megfelelő sorrendben. Egy 
játékos a következőket teszi a körében: elvesz 3 kockát és dob 
velük. Az éppen elgurított kockákat nevezzük aktív kockáknak. A 
játékosnak félre kell tennie legalább egyet az aktív kockák kö-
zül. Ha ezután marad még kockája, akkor a játékos a maradékkal 
újra dob. Most már ezek lesznek az aktív kockák és a dobás után 
ezek közül kell legalább egyet félretenni. Ez addig folytatódik, 
míg a játékos félre nem tette az összes kockáját. 

A játékos körének végén a félretett kockák mutatják a dobás 

végeredményét. A játékos ezzel a végeredménnyel tehet szert 
karakterkártyára. Minden körben csak 1 kártya vehető el és csak 
azok közül, amik az asztalon találhatók, és csak olyan, amilyen 
még nincs a játékos előtt (kivéve Sarlatán, lásd 
„Kártyamagyarázat”). Természetesen a kockák végeredményének 
egyeznie kell a megszerezni kívánt kártya költségével. 

Példa: Suzanne dobásának végeredménye 5-5-5. Ezzel több 
lehetőség közül is választhat: elvehet egy Földművest (ára: 1 pár), 
egy Munkást (ára: összesen 15, vagy több pont), vagy egy Őrt 
(ára: három egyforma kocka). Az Őrt választja, elveszi a kártyát és 
képpel felfelé maga elé teszi.   

A karakterek közül néhány (pl. Földműves) olyan plusz kockát 
biztosít, amit mindig a kör elején kell felhasználni. Más karakterek 
(pl. Munkás) olyan plusz kockát adnak, melyet csak az első dobás 
után lehet játékba hozni. Az első dobás után - ami plusz kockákat 
tartalmazhat, mint amit pl. a Földműves is ad -, a játékos bármikor, 
dobás előtt, után, vagy akár aktív kockák félretétele között 
szabadon felhasználhatja a karaktereit arra, hogy megváltoztassa 
az aktív kockák eredményét vagy, hogy új kockát hozzon játékba. 
Egy körben minden karakter csak egyszer használható! A már 
felhasznált karaktereket el kell forgatni 90, vagy 180 fokkal, ezzel 
jelezve, hogy ezek már cselekedtek a körben. A játékos a köre 
után visszaforgatja minden kártyáját. 
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A karakterképességek bemutatása egy 

példán keresztül 

A karakterkártyák segítségével új kockákat lehet játékba hozni, 
vagy az aktív kockák eredményét lehet megváltoztatni. A 
következő példa segít a játékosoknak könnyebben megérteni 
azt, hogy hogyan is lehet kihasználni ezeket a képességeket 
(legyen előttetek egy segédlet, amíg a példát olvassátok).  

Susanne a következő karakterekkel rendelkezik: Munkás, Őr 
és Csillagász. 

1. dobás: az eredmény 6-5-2. Félreteszi a 2-est, használja a 
Munkás képességét és az aktív kockáihoz hozzátesz 
egy 1 pontértékű kockát, majd újra dob. 

2. dobás: 5-3-3.   
Használja az Őr képes-
ségét, az aktív kockáihoz 
tesz egy 2 pontértékű koc-
kát a készletből, félreteszi 
azt, majd újra dob. 

3. dobás: 6-5-4. A Csilla-
gászt felhasználva az egyik 
aktív kocka értékét 
megváltoztatja 2-re, félre-
teszi azt és újra dob.  

4. dobás: 3-2. Kiveszi a 2-
est és újra dob. 

5. dobás: eredménye 4.  

 
1. dobás: 

 
 
2. dobás:             

3. dobás:             

4. dobás:             

5. dobás: 

Készlet:

Félreteszi (mivel legalább 1 kockát mindig ki kell venni). 

Így a dobás végeredménye: 4-2-2-2-2. Ezzel elvehet az 
asztalról egy Vadászt (4 egyforma pontértékű kockába kerül), 
amit képpel felfelé letesz maga elé. 
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A karakterképességek használatakor egyetlen általános 
szabályra kell figyelni: a karakterkártyák csakis az aktív 
kockákra hatnak. Miután egy kocka kikerült közülük, már nem 
lehet sem az értékét megváltoztatni, sem újradobni vele. 

A kártyaképességek és a kártyák árai a 8. oldalon, a 
„Kártyamagyarázat” fejezetben olvashatók részletesen. Köre 
után a játékos visszaforgatja kártyáit a normál állásukba, ezzel 
újra felhasználhatóvá teszi őket a következő körre. 

Miután minden játékos végrehajtotta körét (vagyis a 
kezdőjátékostól jobbra ülő éppen befejezte dobását), a 
kezdőjátékos átadja a kezdőjátékos figurát a jobboldali 
szomszédjának, aki rögtön meg is kezdi az új fordulót. Így az a 
játékos, aki az egyik fordulóban utolsónak dobott, a következő 
fordulóban első lesz, vagyis egymás után 2 kört hajt végre. Miután 
egy játékos végzett a körével, a játék az óramutató járása szerinti 
sorrendben folytatódik, azonban ez a folyamatosság mindig 
megszakad, amikor újra a kezdőjátékos következne. Ilyenkor a 
kezdőjátékostól jobbra ülő lesz az új kezdőjátékos, és így tovább. 

Miután egy bizonyos karakterkártya összes példánya elfogyott az 
asztalról, a karakter már nem szerezhető meg többet a játékban. 

A játék vége 

Amikor egy játékos dobásának végeredménye 7 egyforma 
pontértéket mutató kocka, akkor elveheti a Királyt és ezzel 
megindíthatja a játék végső fázisát. Azonban dönthet úgy is, hogy 
egy másik kártyát választ (amire a dobása feljogosítja) - ekkor a 
játék a normális mederben folyik tovább. Ha a Királyt választja, 
akkor egyúttal a Királynőt is megkapja. 

Ha valaki szert tesz a Királyra, akkor az aktuális forduló még 
rendben lezajlik. Természetesen a Király és a Királynő ekkor már 
nem megszerezhető (semmilyen dobással), hiszen már nincsenek 
az asztalon. Ezután következik a játék utolsó fordulója. 

Az előző kezdőjátékos jobbján ülő kezd, mint mindig. Amikor a 
Királynő birtokosa kerülne sorra, akkor ő kihagyja a körét és majd 
csak a forduló legvégén fog dobni, legutolsónak. 
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A végső fordulóban minden játékos megpróbál a Király aktuális 
birtokosánál nagyobbat dobni. A dobott eredményeket fel kell 
jegyezni. 
Megjegyzés: mindig a több egyforma kocka nyer (pl. 8 db 1-es 
jobb, mint 7 db 6-os). Természetesen azonos számú, egyformákat 
mutató kockák esetén a nagyobb pontértékű egyforma nyer. Ha 
több játékos is ugyanolyan darabszámú, ugyanolyan pontértékű  
egyformákat dob, akkor az élvez előnyt, aki előbb dobta meg ezt 
az eredményt. A Királyt mindig az a játékos kapja meg, aki az 
éppen aktuális legnagyobb végeredménnyel rendelkezik - 
azonban a Királynő sosem cserél gazdát.  

A Királynő képessége az, hogy birtokosa a végső fordulóban 
utolsónak és egyel több kockával dobhat, ami óriási előnyt jelent!  
Emellett a kártya tulajdonosának a játék megnyeréséhez, elég 
csupán ugyanannyit dobnia, mint a Király birtokosa. Ha ezt nem 
tudja megtenni, akkor az nyer, aki előtt a Király éppen fekszik! 

Példa: André, Bettina, Carsten és Dorit játszanak (és ebben a 
sorrendben ülnek az asztal körül). Bettina 7 db 2-est dob, ezzel 
megszerzi a Királyt és a Királynőt. Mivel André a kezdőjátékos ebben a 
fordulóban, Carstennek és Doritnak még van egy köre, mielőtt 
megkezdődik az utolsó forduló. Az utolsó körben Dorit kezd és 8 db 1-est 
dob, ami nagyobb, mint a 7 db 2-es (ezzel szerezte meg Bettina a Királyt) és 
mivel övé a legmagasabb eredmény, megkapja a Királyt. Anna nem dob, 
mivel neki csak 7 kockája van, így nem tudná Doritot megelőzni. Carsten 8 
db 3-ast dob és megkapja a Királyt, mivel ez nagyobb Dorit dobásánál. 
Utolsónak Bettina 8 db 4-est dob és ezzel megnyeri a játékot! 

Taktikai tanácsok 

A játék legfontosabb taktikai eleme az időzítés: a játékosoknak 
tudniuk kell, hogy mikor használják fel a karakterkártyáik 
képességét (lásd 5. oldal, példa). Amikor a játékosok 
kiválasztják azt a karaktert, amit meg szeretnének szerezni, 
akkor szem előtt kell tartaniuk azt, hogy a plusz kockák nagyon 
fontosak a játékban, különösen az utolsó fordulóban. 
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Kártyamagyarázat 
 

Ár Képesség 

0, vagy nagyobb 
összértékű végeredmény, 
vagyis ez a lap bármilyen 
dobással megszerezhető.  

A játékos újradobhatja 1 
aktív kockáját. 

 

 
 

Hofnarr/Fool/Bolond 

 
0, vagy nagyobb össz-
értékű dobás és a játékos 
előtt lennie kell egy 
Bolondnak. A Bolondot kell 
átfordítani a Sarlatán 
megszerzéséhez.

A játékos a köre elején kap 
plusz 1 kockát a készletből. 

 

Scharlatan/Charlatan/Sarlatán 
 

A játékos a Sarlatánt a Bolond helyett kapja. Megszerzéséhez meg 
kell fordítani a játékos előtt fekvő Bolondot. Bolondból egyszerre csak 
egy, viszont Sarlatánból bármennyi birtokolható. 

 
A dobás végeredményének 
tartalmaznia kell 1 párt (két 
azonos pontértékű 
kocka). 

A játékos a köre elején kap 
plusz 1 kockát a készletből.

 

Bauer/Farmer/ Földmű ves 

 
A dobás vég-
eredményében 
csak páratlan 
pontértékű 
kockák lehet-
nek. 
 

 
 
 
 
 

Dienstmagd/Serving Maid/Szolgálólány 

1 aktív kocka 
pontjaihoz hozzá-
adható 1, 2, vagy 3. 
Egy kocka értéke 
sosem lehet több, 
mint 6. 
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    Ár Képesség 
 

A dobás végered-
ményében csak 
páros pontértékű 
kockák lehetnek. 
 

 

 
 
 
 
 

Philosoph/Philosopher/ 
Filozófus 

 
1 aktív kocka pontjaiból 
átvihető bármennyi egy 
másik aktív kockára. Egy 
kocka értéke sosem lehet 
kisebb, mint 1, vagy 
nagyobb, mint 6.

Példa: Frank dobása: 5-3-1. A Filozófus segítségével az 5-ösröl átvisz 2 pontot az 1-esre, 
így kockáinak eredménye: 3-3-3. 

 
 

15, vagy nagyobb 
összértékű dobás. 

A készletből az aktív kockák 
közé tehető egy 1 pontértékű 
kocka.  

 
 

   Handwerker/Laborer/Munkás 

 
 

A végeredménynek 
tartalmaznia kell egy drillt 
(három azonos pont-
értékű kocka).  

A készletből az aktív kockák 
közé tehető egy 2 pontértékű 
kocka.  

 
Wachmann/Guard/Őr 

 
 

A dobás végeredményének 
tartalmaznia kell 4 azonos 
pontértékű kockát.  

A készletből az aktív kockák 
közé tehető egy 3 pontértékű 
kocka. 

 
 

 Jäger /Hunter /Vadá sz 
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    Ár Képesség 
 

A végeredménynek tartal-
maznia kell 2 párt (két-két 
azonos pontértékű kocka). 
Természetesen 4 azonos 
pontértékű kocka is megfelel.

 
A játékos megváltoztat-
hatja 1 aktív kocka pont-
értékét, egy már félretett 
kocka eredményére. 

 
Astronom/Astronomer/Csillagász 

Példa: Alex félretett kockái: 3-3. Dob egy 1-est, majd a Csillagász 
segítségével megváltoztatja az eredményét 3-ra, így dobásának 
végeredménye: 3-3-3. 

 
 

20, vagy nagyobb 
összértékű dobás. 
 

 
 
 
 
 

Händler/Merchant/Kereskedő 

A játékos újradobhatja 
akár az összes aktív 
kockáját. Az újradobott 
kockák aktívak marad-
nak a dobás után. 

 
 

A végeredménynek tartal-
maznia kell egy fullt (1 pár 
és 1 drill). Természetesen  
5 azonos pontértékű kocka is 
megfelel. 

Akár az összes aktív kocka 
pontértékéhez hozzáadható 1. 
Egy kocka pontértéke sosem 
lépheti túl a 6-ot. 

 
Hofdame/Noblewoman/Nemes hölgy 

 
 

A végeredménynek tartal-
maznia kell egy 5 hosszú-
ságú sort: 1-2-3-4-5, vagy 
2-3-4-5-6. 

A játékos 1 aktív kocka 
pontértékét megváltoztathat- 
ja bármilyen értékre (1 és 6 
között). 

 
Zauberer/Magician/Varázsló 
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   Ár Képesség 
 

30, vagy nagyobb 
összértékű dobás. 

 

A készletből az aktív kockák 
közé tehető egy 4 pontértékű 
kocka.   
 

 
 

P fandleiher /Pawn broker / Zálog os 

 
A végeredménynek 
tartalmaznia kell 5 azonos 
pontértékű kockát.  

A készletből az aktív kockák 
közé tehető egy 5 pontértékű 
kocka.   
 

 

 
Ritter/Knight/Lovag 

 
A végeredménynek tartal-
maznia kell 3 párt. 6 azo-
nos pontértékű kocka, vagy 
4 azonos pontértékű kocka 
+ 1 más pontértékű pár is 
megfelel természetesen. 

 
 
 
 
 

Bischof/Bishop/Püspök 

A készletből az aktív 
kockák közé tehető egy 6 
pontértékű kocka.  

 
A végeredménynek tartal-
maznia kell egy 6 hosszú-
ságú sort: 1-2-3-4-5-6. 

 

 
 
 
 
 
Alchemist/
Alchemist/
Alkimista 

 
3 aktív kocka pontértéke 
tetszőleges módon szét-
osztható a 3 kocka között. A 3 
kocka összértéke nem változ-
hat meg. Egy kocka értéke 
sosem lehet kisebb, mint 1 
vagy nagyobb, mint 6.

 
Példa: Uwe dobása 2-5-5. Az  Alkimista segítségével a két 5-ösről átvisz 1-1 pontot a  
2-esre. Eredmény: 4-4-4. 

Egy másik példa: Dobás: 6-2-1. Levon 3 pontot a 6-osból és hozzáad 2 pontot az 1-
eshez és 1 pontot a 2-eshez. Eredmény: 3-3-3. A Filozófushoz hasonlóan, csak 2 
kockát felhasználva is alkalmazható az Alkimista képessége. 
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   Ár Képesség
 

A végeredménynek tartal-
maznia kell 2 drillt. 6 azo-
nos pontértékű kocka is 
megfelel természetesen.

 

Pontosan 2-vel megnövel-
hető akár az összes aktív 
kocka pontértéke. Egy 
kocka pontértéke sosem 
lehet több, mint 6. 

 
E delmann/ Noblem an/N e mes úr  

 
A végeredménynek 
tartalmaznia kell 6 azonos 
pontértékű kockát. 
 

 
A játékos a köre elején kap 
plusz 2 kockát a készletből.

 

 
Feldherr /General /Had vezér 

 
A végeredménynek 
tartalmaznia kell 7 azonos 
pontértékű kockát. 

 

 
 
 
 
 
König/King/Király 

 
A játékos egyúttal a 
Királynőt is megkapja és 
előidézi a játék végét. Az 
utolsó körben utolsónak 
dob. 

 
Az első játékos, aki megkapja 
a Királyt, megkapja a 
Királynőt is. 

 
A készletből az aktív kockák 
közé tehető egy bármilyen 
pontértékű (1 és 6 között) 
kocka. 
 

 
Königin/Queen/Királynő 

 
   Magyarra fordította: moonie (Az eredeti v1.0 angol szabály alapján) 

      http://tarsas.bbnet.hu     
 

Sie hab e n ei n Q ual i tätspro d ukt ge ka uft. Sollten  Sie dennoch Anlass  zu einer 
R e kl a matio n habe n, w e nde n Sie sich  bi tte direkt  an uns . 

Haben Sie noch Fragen? Wir hel fe n Ihne n gerne: 

AMIGO  Spiel + Freizei t GmbH,   Walds tra ße  23-D5, D-63128  Dietzenbach 
ww w .a mi go-spi el e.de, E-Mail: redak tion@a mi go-spi el e.de 

 
© AMIGO  Spiel  + Freizeit GmbH,   D-63128  Diet ze nba c h, MMVI   

 

 
12 


