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Játékszabály
45 Munkás bábu

A játék áttekintése
A VERSAILLES egy innovatív családi játék 2-5 játékos
részére, akik építészek és dekoratőrök szerepébe bújnak,
közösen építik meg XIV Lajos csodálatos palotáját és
versengenek a nagy uralkodó kegyéért.
A játékosok minden fordulóban az egyik helyszínről a másikra
mozgatják egy vagy több bábujukat, és aktiválják az ott
összegyűlt munkásaikat. Ez hozzásegíti őket építőanyagokhoz,
lehetőséget ad nekik, hogy a palota puzzle szerű darabkáit
megépítsék, lenyűgöző dekorációkat tervezzenek a belső
terekbe, vagy a kertekbe, új képességekre tegyenek szert,
mielőtt Őfelsége megérkezik, hogy a szolgái tevékenységét
értékelje.

Az első játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki a karton lapkákat a keretből és válogassátok szét a fa elemeket típus és
szín szerint.

A játéktábla
A tábla mind a központi Építési Területet, mind a környező
helyszíneket ábrázolja, ahol a játékosok nyersanyagokat szerezhetnek, Dekorációkat, illetve Palotalapkákat gyűjthetÉpítészek
nek, hogy felépítsék Versailles-t.
Aranybánya

5 Aktiváló jelző

Az Aktiváló jelző a játékos által legutóbbi olyan helyszín
jelzésére szolgál, melyre a munkását mozgatta és képességét
igénybe vette.

céhe

A Technológia-jelzők a játékos fejlődését hivatottak jelezni
három féle technológiában, melyeket a táblán az Alkimisták
céhe helyszínen látható sorokban láthatunk. Az Eredményjelzők
a játékosok pontjait jelzik.

80 Nyersanyag kocka

A fakockák a nyersanyagokat jelképezik a játékban, így az Arany
(sárga), a Márvány (fehér), és a Fa (barna). Minden kis kocka 1
egységet képvisel az adott nyersanyagból. Minden nagy kocka 5
egységet képvisel az adott típusból. A nyersanyagok száma végtelen. Amennyiben egy adott nyersanyagból kifogynátok, bármilyen
más dologgal helyettesíthetitek azt, vagy vezethetitek a készleteket
papíron.

40 Palota lapka
A Palotalapkák a palota belsejét és a körülötte lévő területeket ábrázolják.

Alkimisták
céhe

Építkezés
helye

Fűrészmalom

30 Dekorációs jelző

A Dekorációs jelzők azon hat dekoráció típust ábrázolják,
melyekre szükség lesz a Palotalapkák megépítéséhez. Ezek a
jelzők limitáltak, annyi kell belőlük, amennyit a játék tartalmaz.
Ha egy kupac dekoráció kifogyna, akkor azt a továbbiakban nem
lehet megszerezni.

20 Technológia-/Eredményjelző

A játék alkatrészei

A Király kegyeltjei Márványbánya

A fa figurák (továbbiakban munkások) jelképezik a játékosok
munkásait. Minden játékos adott számú, a színének megfelelő
munkással kezdi a játékot, melyeket a tábla különböző
helyszíneire helyez el.
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Műhely

A Király bábuja
A Király bábuja személyesíti meg XIV Lajost, amint az
építkezés felé közelít,
hogy megtekintse a
munkások tevékenységét.

Palota lapka háta

Palota lapka eleje
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10 Dupla mozgás jelző

A Dupla mozgás jelzők azt jelzik, mennyi különleges mozgásra van
még lehetősége a játékos munkásainak. Mindegyik Dupla mozgás
jelzőnek van egy aktív oldala és egy, mely azt jelzi, hogy már felhasználták.

A játék előkészületei
Általános előkészületek
- Helyezzétek a táblát az asztal közepére. Tegyétek a Fát
(barna kockák) a Fűrészmalomra, a Márványt (fehér
kockák) a Márványbányára és az Aranyat (sárga kockák) az
Aranybányára.
- Keverjétek meg a Palotalapkákat és képezzetek belőle egy
paklit képpel lefelé. Fedjetek fel 5 Palotalapkát és tegyétek
az Építészek céhe a táblán erre kialakított területeire. A
Palotalapka pakli megmaradó részét képpel lefelé tegyétek
a tábla mellé, úgy, hogy mindenki könnyen elérje.

-Szedjétek szét a Dekorációs jelzőket a típusuknak megfelelő
kupacokba és tegyétek a Műhely mellé a táblára.

Példa: Anna és Márk egy két személyes játékot készít össze. Mindketten 2-2
munkást tesznek a Király kegyeltjei helyszínre. Mivel Anna a kezdőjátékos, ő
további 1 munkást helyez a Király kegyeltjei helyszínre és 1-1 munkást a
Márványbányába, az Aranybányába, az Építészek céhébe és a Műhelybe. Márk
az alábbi helyekre tesz 1-1 munkást: a Márványbányába, az Aranybányába,
az Építészek céhébe, a Műhelybe és a Fűrésztelepre.

A játék menete
-Határozzátok meg a játékos sorrendet - a kezdőjátékos legyen
az, aki utoljára látogatta meg Versailles-t, vagy volt Párizsban.
A sorrendet úgy is kisorsolhatjátok, hogy az Értékelőjelzőket
megragadva egyet vakon kihúztok valakinek a kezéből.
-Végül tegyétek a Király bábuját a Király ösvényének kezdő
mezőjére.

A VERSAILLES egymást követő fordulókból áll. Egy fordulót a
kezdőjátékos kezd és utána az óra járásával megegyező irányban
folytatódik. A játékos, ha rá kerül a sor, a táblán egy vagy több
munkását mozgatja az egyik helyszínről a másikra és az érkezés
helyén elérhető akciót végrehajtja. Ez addig folytatódik, míg a Játék
Vége be nem következik.

Munkások mozgatása

A játékosnak, ha rá kerül a sor, legalább 1 munkását mozgatnia kell
a tábla egyik helyszínéről egy másikra. A munkások csak a táblán
nyíllal jelzett irányban mozoghatnak. A játékos választhat, hogy a
lent részletezett szabályoknak megfelelően Általános -, vagy Dupla
mozgást hajt végre.

AKTIVÁLÓ JELZŐ
Függetlenül a használt mozgás típusától, a játékos soha nem
mozgathatja a munkását olyan helyszínre, melyen a saját
Aktiváló jelzője van. Miután bármelyik fajta mozgást végrehajtotta, a játékos elhelyezi az Aktiváló jelzőjét azon a
helyszínen, amit az imént aktivált. A játékosok figyelmen
kívül hagyják a többi játékos Aktiváló jelzőjét.
Példa: Anna, amikor rá kerül a sor, úgy dönt, hogy az egyik munkását
elmozdítja a Márványbányából. Követve a mozgást jelző nyilakat, a
munkását az Aranybányába vagy az Építési helyszínre tehetné. Mivel
azonban az Aranybányán már ott van Anna Aktiváló jelzője, ezért ide
nem mozgathatja a munkását. Ehelyett úgy dönt, hogy megfordítja
egy Dupla mozgás jelzőjét az inaktív oldalára és az egyik munkását
közvetlenül a Fűrészmalomra helyezi. Másképp használva a Dupla
mozgás jelzőt, tehette volna a munkását az Építészek céhére, vagy
mozgathatta volna mindkét munkását a Márványbányából az Építési
helyszínre is.

ÁLTALÁNOS MOZGÁS

A játékosok előkészületei
-Minden játékos vegye el a választott színéhez tartozó
munkásokat, Technológia-, Aktiváló-, és Eredményjelzőket.
-Minden játékos két Dupla mozgásjelzőt kap, amit az
aktív oldalával felfelé kell maga elé helyeznie.

Az Általános mozgással a játékos 1 munkását
mozgatja a mozgási irányokat jelző nyilak mentén. A játékos nem hagyhat ki egyetlen helyszínt
sem, nem mozgathat több munkást és nem hagyhatja figyelmen kívül a mozgatás irányát jelző
nyilakat.

-Minden játékos helyezze el 2
munkását az Új Munkások helyére
a Király kegyeltjei helyszínre, és
az Eredményjelzőjét a pontjelző
sáv első mezőjére.

Helyszínek aktiválása

-Helyezzetek minden játékos
színében mind a három Technológia
sorra egy-egy Technológiajelzőt
az Alkimisták céhe helyszínére a
táblán.
-Állítsátok fel a munkásaitokat az alábbi táblázat szerint.
Fontos, hogy ne keverjétek össze az aktív munkásaitokat
a Király kegyeltjei helyszínen tartózkodó Új Munkásokkal.
Minden fel nem használt munkás visszakerül a dobozba.
A KirályMárvány- Arany- Építészek
Kegyeltjei bánya bánya
céhe

5 Játékos
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Műhely

Fűrészmalom

DUPLA MOZGÁS
Az Általános mozgás helyett a játékos használhatja a Dupla
mozgást is. Ahhoz, hogy ezt tegye, a játékosnak meg kell fordítania
a Dupla mozgás jelzői közül az egyiket úgy, hogy az jelezze, hogy
ez a jelző már nem aktív. Amikor Dupla mozgatást hajt végre, a
játékos:
-mozgathat 2 munkást azonos kiindulási helyszínnel (egy) másik
helyszínre, úgy, hogy betartja az Általános mozgatás minden más
szabályát.
-mozgathat 1 munkást kihagyva egy helyszínt, de betartva az Általános mozgatás minden más szabályát.
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4 Játékos

A helyszínek előnyei
A táblán található minden egyes helyszín a játékos számára egy
vagy több előnnyel kecsegtet. Az előnyök az ott lévő, a játékoshoz
tartozó, az adott mozgást végrehajtó munkások számától függ.
Általános szabályként elmondható, hogy minnél több munkása
van valakinek az épp aktivált helyszínen, annál nagyobb előnye
származik belőle. A játékosok figylemen kívül hagyják a
helyszínen található más játékosokhoz tartozó munkásokat.

MÁRVÁNYBÁNYA
Ha a játékos Márványbányát aktivál, 1/2/3
márványt kap, ha 1/2/3 munkása van a helyszínen.
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2 Játékos 3 Játékos

Egy vagy több munkásnak a helyszínre mozgatása után a játékos
aktiválja a helyszín képességeit és használhatja annak előnyeit.
A helyszín előnyeinek használata mindig csak lehetőség - a játékos
mozgathatja a munkását vagy munkásait olyan helyre is, ahol
nem képes, vagy nem szándékozik a hely előnyeit használni.
Amikor egy helyszínt aktiválunk, az ott található összes
munkásunk egy adott cél érdekében tevékenykedik, legyen az
akár egy Palotalapka megépítése az Építési helyszínen, egy
lapka felvétele az Építészek céhében, stb. Például egy játékos
nem használhatja ugyanazt a munkást két különböző Palotalapka megépítéséhez.
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FŰRÉSZMALOM

J4

Ha a játékos Fűrészmalmot aktivál, 1/2/3 fát
kap, ha 1/2/3 munkása van a helyszínen.
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ARANYBÁNYA

J1

Ha a játékos Aranybányát aktivál, 0/1/2 aranyat
kap, ha 1/2/3 munkása van a helyszínen.

J2
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ÉPÍTÉSZEK CÉHE

Az Építészek Céhe aktiválásakor
a játékos több lehetőség közül
választhat. A játékos bármelyik
lehetőséget használhatja, attól
függően, hány munkása van a
helyszínen. A lehetséges akciók
bármely sorrendben végrehajthatók.
-A játékos elvehet 1 vagy több
Palotalapkát a láthatóak közül.
Egy Palotalapka elvételéhez 1
vagy 2 munkásra van szükség.
A legfelső palotalapka elvételéhez további 1 arany elköltésére
is szükség van. Ne helyezzünk el új Palotalapkát, vagy
csúsztassuk le a lapkákat ezen akció végrehajtása után. Egy
játékos maximum 4 lapkát tarthat maga előtt a játék bármely
pillanatában. Ha a játékos elvesz egy 5. palotalapkát, egyet a
Palotalapkái közül azonnal el kell dobnia
-A játékos eltávolíthat 1 vagy 3 Palotalapkát a láthatóak
közül. 1 darab Palotalapka eltávolítása 1 munkásba kerül, 3
eltávolításához 2 munkásra lesz szükség. Minden megmaradt
Palotalapka lefelé tolódik az akció végrehajtása után azonnal.

MŰHELY
A Műhely aktiválásakor a játékosnak 1 vagy
több Dekoráció vásárlására nyílik lehetősége.
Ahhoz, hogy megvásárolhasson egy Dekoráció lapkát, a játékosnak fel kell használnia az ábrázolt számú munkását és ki kell
fizetnie az adott, megvásárolni szándékozott Dekoráció lapka mellett látható nyersanyago(ka)t.
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ALKIMISTÁK CÉHE
Az Alkimisták céhe aktiválásakor a
játékosnak lehetősége nyílik 1 vagy több
Technológia jelzőjének előre léptetésére
(ezáltal képességei fejlődnek). A játékos
több jelzőt mozgathat, mindannyiszor
felhasználta a szükséges munkásokat és
befizette a szükséges nyersanyagokat,
melyek azon a nyílon láthatóak, ami
oda mutat, ahová a jelzőt mozgatjuk.
Egy fajta technológia többször is fejleszthető egy aktiválás alkalmával.
Példa: Anna 3 munkással aktiválja az Alkimisták céhét. Ekkor fejlesztheti
az összes képességét, ha minden Technológia-jelzőjét az adott sáv első
mezőjéről a másodikra mozgatja. Mivel nem akar 1 aranyat fizetni, úgy
dönt, egy jelzőjét két mezővel mozgatja előre a Nyersanyag Gyűjtő
Képesség sávján és egy másik jelzőjét egy mezővel a Speciális Helyszínek
Képességének sávján.

-A játékos visszafordíthatja az egyik már inaktív Dupla mozgatás
jelzőjét az aktív oldalára. Ez a forgatás egy munkásba kerül.
Ez az akció csak egyszer hajtható végre egy játékos körében,
függetlenül attól, hány munkása van éppen a játékosnak az
Építészek céhében.
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A KIRÁLY KEGYELTJEI
A játékos aktiválhatja a Király
kegyeltjei helyszínt ahhoz,
hogy új munkásokat fogadjon
fel, illetve, hogy újra aktiválja
Dupla mozgás jelzőit.

Az Építészek céhének aktiválása és a kívánt akciók végrehajtása után csúsztassuk le az összes látható Palotalapkát és
töltsük fel a hiányzó helyeket a képpel lefelé fordított
pakliból. Ha a Palotalapka pakli kifogy, képezzünk új paklit
a korábban eltávolított lapokból. Ha 7 vagy ennél kevesebb
ilyen lapka van, a Játék vége azonnal bekövetkezik.
Példa: Misi aktiválja az Építészek céhét 4 munkásával. Kettőt ezek közül
felhasznál arra, hogy (egy arany elköltésével együtt) felvegye a legfelső
Palotalapkát, és egyet ahhoz, hogy az inaktív Dupla mozgás jelzőjét az
aktív oldalára fordítsa. Bár a másik Dupla mozgás jelzője is inaktív,
azt nem fordíthatja vissza a megmaradó munkásának felhasználásával.
Ehelyett úgy dönt, hogy elveszi a legalsó Palotalapkát is.

Példa: Anna aktiválja az Építési helyszínt, két munkással, hogy az
ábrázolt lapot letehesse. Az 1, 2, 3-mal jelzett rácsmezők mutatják a
lap letételének lehetséges helyeit, míg a 4 és 5 jellel azokat ábrázoltuk,
ahová érvényesen nem rakhatja le a lapot.

-Munkás felfogadásához 2,
vagy 3 munkásra van szükség
a Király kegyeltjei helyszínen.

ÉPÍTÉSI HELYSZÍN
Az Építési helyszín aktiválásakor a játékos
1 vagy több Palotalapkát helyezhet el a
tábla közepén látható rácsra. Egy Palotalapka elhelyezéséhez a játékosnak:
-Aktiválnia kell a helyszínt annyi munkással,
ami legalább szükséges, vagy több mint a
lehelyezni szándékozott lapkán látható létszám.

Minden Palotalapkán látható a munkások száma, mely ahhoz kell, hogy a
lapkát az Építési helyszínen elhelyezhessük.
-Meg kell fizetnie az ábrázolt nyersanyagokat, beleértve a Dekorációkat is.
A nyersanyag kockákat vissza kell tenni azok gyűjtőhelyére. A Dekorációs
lapkák végleg a lerakott Palotalapkán kerülnek elhelyezésre.
-A lapkát úgy kell elhelyeznie, hogy legalább egy már lent lévő lapka mellé
kerüljön a rácson, vagy szomszédos legyen az Építési helyszín oldalával. A
lapka minden külső és belső teret ábrázoló részének illeszkednie kell a már
lerakott lapka azonos típusú szomszédos éléhez, vagy az Építési helyszín
széléhez. A játékos elforgathatja a lapkát, hogy elérje ezt a célt. Ha nincs
lehetőség a lapka szabályos lehelyezésére a rácson, a lapka abban az aktiválási fázisban nem rakható le.
Egy lapka lehelyezése után az aktív játékos a lapkán látható Győzelmi pontokat szerez. Ennek jelzésére az értékelő jelzőjét előre mozgatja a Pontjelző
sávon. A játékos egy aktiválás alkalmával több Palotalapkát is lehelyezhet.
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Az újonnan felfogadott munkások a Király kegyeltjei helyszínen lépnek játékba az aktív játékos körének végén (nem
használhatóak azonnal) felfogadás után, az adott aktiválás
alkalmával. A játékos felfogadhatja mindkét munkását egy
aktiválás alkalmával, vagy kezdheti a drágább felfogadásával először.
-A játékos 1 munkást használhat egy vagy mindkét Dupla
mozgás jelzőjének újra aktiválására (ha mindkét jelző inaktív, egyetlen munkás újra aktiválja mindkettőt).
A KIRÁLY BÁBUJA
A Király kegyeltjei helyszín egy különleges szabály helye a
Király bábuja számára. Akárhányszor a helyszín aktiválásra kerül,
vagy azt kihagyva azon átlépnek (ami egy Dupla mozgás jelző
használatával elérhető) a Király bábuja egy mezővel előrelép a
Király útján, amikor az aktív játékos befejezi körét. Függetlenül
attól, hogy hány munkás aktiválta vagy lépte át a helyszínt, a
király bábuja csak egyet lép előre. Amikor a Király bábuja eléri
az út utolsó mezőjét, a játék vége azonnal bekövetkezik.

Technológiák
Az Alkimisták céhe három technológia-sávot ábrázol, melyeken
lépkedve a játékosok különleges képességeiket fejleszthetik.

- Akárhányszor a Márványbányát aktiválják, a játékos is aktiválhatja a ezt a helyszínt, hogy Márványhoz juthasson.

- Akárhányszor az Építési helyszínt aktiválják, a technológiával
rendelkező játékos is aktiválhatja a ezt a helyszínt.

NYERSANYAG GYŰJTÉS FEJLESZTÉSE
Ez a technológia több nyersanyag szerzésére tesz képessé:
- Minden alkalommal, amikor egy játékos Fát szerez, kap
még 1 Fát.
- Akárhányszor az Aranybányát aktiválják, a játékos is aktiválhatja a ezt a helyszínt, hogy Aranyhoz juthasson.

A játék vége
A játéknak vége, ha az alábbiak közül az egyik teljesül:

- Minden alkalommal, amikor egy játékos Márványt szerez,
kap még 1 Márványt.
Példa: Márk aktiválja a Fűrészmalmot, 3 munkással, hogy 3 Fához

Minden alkalommal, amikor egy játékos Aranyat szerez, kap
még 1 Aranyat. Ez azt jelenti, hogy az Aranybányát 1 játékossal aktiválva a játékos 1 Aranyat szerez.

NYERSANYAGOK HELYSZÍNEINEK FEJLESZTÉSE
Ez a technológia ellátja a játékost nyersanyaggal, akárhányszor
más játékosok használják a nyersanyaglelőhelyeket. Ahhoz,
hogy képes legyen bármely ilyen technológia használatára, a
játékosnak legalább 1 munkással kell rendelkeznie az adott
nyersanyaglelőhelyen. A nyersanyagok száma a technológiát
használó játékos munkásainak számától függ, nem a helyszínt
eredetileg aktiváló játékos munkásainak számától.

juthasson. Anna Technológia jelzője a második helyen áll a
Nyersanyagok Helyszíneinek Fejlesztése sávon, és mivel neki is van
két munkása az aktivált helyszínen, azonnal kap 3 Fát ő is. Misinek
is itt áll ez a Technológia jelzője, de mivel nincs munkása a
Fűrészmalmon, nem kap Fát.
KÜLÖNLEGES HELYSZÍNEK FEJLESZTÉSE
Ez a Technológia a játékosoknak az Építészek céhének, a
Műhelynek és az Építési helyszínnek az aktiválásában segít, akkor
is, ha mások használják azt a helyszínt. Ahhoz, hogy ezen előnyök
bármelyikét ki tudja a játékos használni, a játékosnak legalább 1
munkással kell rendelkeznie az adott helyszínen. Minden ilyen akció az aktív játékos köre után hajtható végre. Ha több olyan játékos
van, akik így szereznek jogot a helyszín használatára, akkor ők az
eredetileg aktiváló játékoshoz balra legközelebb ülővel kezdődően,
majd az óra járásának megfelelő sorrendben követik egymást. A
végrehajtható akciók száma a technológiát használó játékos munkásainak számától függ, nem a helyszínt eredetileg aktiváló játékos
munkásainak számától.
- Akárhányszor az Építészek céhét aktiválják, a technológiával
rendelkező játékos is aktiválhatja a ezt a helyszínt.

-

Nincs szabad hely az Építkezési helyszín rácsán,

-

A Király bábuja eléri a Király útjának végét,

-

A Palotalapkák paklija kifogy és 7 vagy kevesebb Palotalapka maradt, hogy új paklit képezzünk belőlük.

A fentiek bármelyike azonnal kiváltja a játék végét. Az ezt
kiváltó játékosnak nincs több akciója, még akkor sem, ha a
munkásainak és/vagy a nyersanyagainak száma megengedné,
hogy az aktivált helyszín további használatát.

Pontozás

A játék vége után minden játékos további Győzelmi pontokat
ad a jelenlegi pontjaihoz
- minden 3 Márvány , 3 Fa és 2 Arany 1-1 Győzelmi pontot
ér,
- minden megszerzett Palotalapka 1 Győzelmi pontot ér,
- minden Dekoráció 3 Győzelmi pontot ér.
A legtöbb Győzelmi ponttal rendelkező játékos nyer.
Döntetlen esetén a játékosok megosztoznak a győzelmen.

Szerzők
A game by
Game design
Game art
Game box art
Game development
Magyar szabály

- Akárhányszor a Fűrésztelepet aktiválják, a játékos is aktiválhatja a ezt a helyszínt, hogy fához juthasson.

- Akárhányszor a Műhelyt aktiválják, a technológiával rendelkező
játékos is aktiválhatja a ezt a helyszínt.
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Amennyiben több információra van szüksége a VERSAILLES-jal
kapcsolatban, kérjük keresse a www.nskn.net-en.
Ha az Ön VERSAILLES példánya sérült, vagy hiányos, kérjük
jelezze a vevőszolgálatunkon a www.nskn.net-en.

