1200-ban rakták le a troyes-i
katedrális alapkövét, de még négyszáz év múlva sem készült el teljesen. Troyes a középkor egy szakaszában a legfontosabb vásárvárosok egyike volt. Akkoriban a társadalom három rendre tagolódott: a harcolók, az imádkozók és a dolgozók rendjére. A harcolók rendjébe a nemesek tartoztak, akiknek feladata a béke fenntartása és az igazságosság biztosítása volt. Az imádkozók a klerikusok voltak, akik az Isten felé vezették a rájuk bízott nyájat, de ők voltak a tudományok és a művészetek letéteményesei is. A
dolgozók rendjébe tartoztak mind a parasztok, a mesteremberek, a polgárok, a kereskedők, mindenki, aki munkájával gondoskodott a másik két rend jólétéről. De a városok polgársága lassan öntudatára ébred...

jÁtÉkÖtlet
A Troyes olyan stratégiai játék, ahol minden játékos egy gazdag champagne-i család fejének szerepébe
bújik, a három rend, a harcosok (vörös), a klerikusok (fehér) és a polgárok (sárga) segítségét megszerezve, azokat irányítva igyekszik a lehető legnagyobb vagyon és legnagyobb hírnév megszerzésére.
Munkálkodásodra egy nagyhatalmú személy tekint alá jóindulatúan, és célszerű, ha sikerül a kegyébe férkőznöd. Még jobb, ha
arra is rájössz, kik támogatják ellenfeleid, hogy az jóindulatukba
is ajánlhasd magad, és így a lehető legnagyobb hírnévre juss.

A harcosok támogatásával könnyebb védekezni a támadó rablók,
zsoldosok ellen. A klerikusok főként a katedrális építésére koncentrálnak, valamint az oktatásra. A polgárok és parasztok munkálkodása tölti fel kincsesládikáitokat.
A város lakói alkotják tehét a kockákkal jelölt munkaerőt. Ez a
munkaerő sokféleképpen felhasználható: dolgozhatnak a ketedrálison, kereskedőitek irányításával különféle cselekedeteekt hajthatnak végre, felvehetik a küzdelmet rablókkal és kedvezőtlen
eseményekkel egyaránt.

A játékos az nyeri meg, aki a játék végén a legnagyobb hírnévvel bír, vagyis a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte össze.

tartozÉkok
. dénárok: 24 egy- . 56 városlakó, minden játékosszínben
dénáros, 12 ötdénáros és 4 tízdénáros

. játéktábla
. győzelmi pontok jelzői: 24 egypontos,
10-10 három-, öt- és tízpontos

. 24 dobókocka négy színben: 6-6 vörös
(katonai), fehér (egyházi) és sárga
(polgári), valamint 6 fekete (események)

(fehér, kék, zöld, narancs) 12, valamint
8 szürke semleges városlakó

. 9-9 vörös (katonai), fehér (egyházi) és

sárga (polgári) akciókártya, minden
színben 3-3 I-es, II-es és III-as akciókártyával

. 90 kocka, minden játékosszínben

(fehér, kék, zöld, narancs) 20, valamint 10 szürke semleges kocka

. 16 eseménykártya: 8 vörös, 4-4 fehér
és sárga

. 8 fakorong, minden játékosszínben

. 6 támogatókártya

. egylapos melléklet, az akció-, ese-

. kezdőjáté-

(fehér, kék, zöld, narancs) 2, egy
a befolyássávhoz, egy a kerület
jelzésére

mény- és támogatókártyák magyarázatával

1

koskártya

. 6 áttekintőkártya

elÖkÉszÜletek
Készítsd a játéktábla mellé a semleges városlakókat, a dobókockákat, a dénárokat és a győzelmi
pontok jelzőit; ez lesz a készlet. Minden játékos válasszon magának egy színt, és...
20 kockáját maga elé veszi (elméletileg ezek száma nem korlátozott, ha kifogynának, valamivel pótolni kell őket).

1 fakorongját rakja le a játéktábla középére, az egyik
szürke körre. Ez a körszelet lesz az ő kerülete. Érdemes
mindenkinek azt választania, amelyik legközelebb van hozzá.

Az akciókártyákat szín, majd azon belül
forduló (a kártyák hátoldalán látható
római szám) szerint válogasd szét.
Ezt a kilenc paklit külön-külön keverd meg, és képpel lefelé rakj
le a játéktábla megfelelő mezőre (anélkül, hogy megnézndé) 1-1
lapot minden pakliból (egy vörös I-es akciókártyát a vörös I-es
mezőre, egy vörös II-es kártyát a vörös II-es mezőre, stb.). A többi
kártyát rakd vissza a dobozba.
Az eseménykártyákat szín szerint válogasd szét,
és a paklikat külön-külön keverd meg. A vörös
pakliból 2 kártyát (megnézés nélkül) rakj vissza a
dobozba (3 játékos esetén 3-at, 2 játékos esetén 4-et).

5 dénárt elvesz magának a készletből (a játék folyamán mindig látható, kinek mennyi pénze van).
1 fakorongját lerakja a befolyássáv 4-es mezőjére.
4 városlakóját (4 játékosnál; 3 játékos esetén 5, 2 játékos esetén 6 városlakóját) maga elé, saját készletébe rakja,
a többit pedig a játéktábla mellé, a közös készletbe. Egy játákosnak legfeljebb 12 városlakója lehet a játék folyamán.
1 támogatókártyát húz a megkevert pakliból; ezt a
kártyát nem mutatja meg a többieknek. 2 játékos esetén mindketten 2-2 támogatókártyát húznak.

Aki utoljára olvasott történelemmel foglalkozó könyvet, az kezd.

vÁroslakÓk felhelyezÉse
Erre csak egyszer, még a tényleges játék elkezdése előtt kerül sor.
Mind sorra felrakjátok saját készletetekből városlakótokat
a játéktáblán található három épületre (püspöki palota, grófi
palota, városháza). Egyszerűen csak le kell rakni a városlakót
az egyik épület valamelyik üres helyére. A már lerakott városlakó már nem helyezhető át.
Az első lerakási fordulót a kezdőjátékos indítja, lerakva egy városlakóját, majd sorra, az óramutató járása szerinti sorrendben
így tesznek a többiek is, bevégezve jobb oldali somszédjával. A

A második fordulót ez a jobb oldali szomszéd kezdi, és most az
óramutató járásával ellentétesen haladva rakja le mindenki egyegy városlakóját. A páros fordulók az első, a páratlanok a második forduló alapján történnek.
Végül az üresen maradt helyekre semleges (szürke) városlakókat kell felrakni (2 játékos esetén a semleges városlakókat még
az első felrakási forduló előtt kell felrakni, ahogy az az oldal
alján látható).

Példa:
Anita
kezdi az első lerakási fordulót, egy városlakóját a grófi palota 6-os mezőjére rakva. Éva
a püspöki palotára rak le, Jenő
a városházára, végül pedig Márk
a grófi palotára. A második fordulót
Márk kezdi, és most fordított sorrendben rakják le egy-egy városlakójukat.

Alant a számok alapján követhető, hová és milyen sorrendben rakták le
városlakóikat. Miután mind lerakták már 4 városlakójukat, két hely
üresen maradt a grófi palotában, ide semleges városlakókat raktak.
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Speciális szabály 2 játékos esetén
Ha csak ketten játszotok, még az első lerakási forduló előtt
rakjatok le semleges városlakókat az alábbiak szerint:
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jÁtÉkmenet
A játék 4 játékos esetén 6 fordulóig tart (3 játékos esetén 5, 2 játékos esetén 4 fordulóig).
Az első három forduló 6, a további fordulók pedig 5 fázisból állnak.

0. fázis: Akciókártyák felfedése
Az első három fordulóban. E fázisban minden színben fel kell fedni a forduló számának megfelelő akciókártyákat, így az első

fordulóban 3 (I-es), a másodikban 6 (I-es és II-es), a harmadiktól pedig 9 (három-három I-es, II-es és III-as) akciókártya lesz
felfedve.

1. fázis: Bevétel és fizetség
Minden játékos kap 10 dénárt a készletből. Ezután
mindenki kifizeti városlakóit: a püspöki palotán
lévő minden városlakóért 1, a grófi palotán lévő minden városlakóért 2 dénárt kell fizetni. A városházán lévő városlakókért nem kell fizetni.

Példa: Mindenki megkapta már a 10 dénárját a készletből. Az első fordulóban,
a már lerakott városlakók miatt, Anitának
1 dénárt kell fizetnie a püspököt és 2-őt a grófot szolgáló városlakója miatt. Évának
3 dénárt kell fizetnie a püspöki szolgáknak. Jenő
szerencsére csak 1 dénárt fizet, míg Márk
összesen hét dénárt kénytelen fizetni (1 és 3x2).

2. fázis: Munkaerő
Mindenki dob a dobókockákkal; egy sárgával minden, a városházán lévő városlakója
után, egy fehérrel minden, a püpöki palotán lévő városlakója
után, és egy vörössel minden, a grófi palotán lévő városlakója után. Kockáit mindenki saját negyedére rakja vigyázva, hogy
az eredmény ne változzon. Ezután a kezdőjátékos dob a semleges városlakók után járó dobókockákkal, lerakva azokat a semleges játékos városnegyedére.
A kockák jelképezik a város lakosságának munkaerejét, amit
majd különféle akcióra lehet felhasználni.

Példa:
Anita
2 embere szolgálja a
várost, 1-1 a püspököt és a grófot,
így 2 sárga, valamint 1-1 vörös és
fehér kockával dob, lerakva után a
kockákat városnegyedére.
Miután már mindenki dobott, Anita dob a semleges játékos 2 vörös
kockájával, lerakva után azokat a
semleges városnegyedre.

2
1

3. fázis: Események
Minden fordulóban két esemény történik.
Először fel kell csapni és az eseménysorra, balfelől az első üres helyre kell tenni
egy vörös eseménykártyát. E kártya bal alsó sarkában látható, hogy egy sárga vagy egy fehér eseménykártyát kelle felcsapni, és azt e kártya mellé az eseménysorra lerakni.
Az eseménykártyákat mindig sorban, balról jobbra haladva
kell végrehajtani, kezdve a rablókkal. Az eseményeknek két
fajtája van:
Katonai események: Ezek a várost ért támadásokat jelképezik. A kezdőjátékos egy vagy két fekete kockát a kezébe
vesz; később dobni fog az összegyűjtött kockákkal, és
az eredmény ellen még a fázisban védekezni kell.
Egyéb események: Egyedi hatások. Az egyes kártyák hatásai
a függelékben megtalálhatók.
Ha valaki nem tud végrehajtani teljesen egy hatást, végrehajt
annyit, amennyit tud, és veszít 2 győzelmi pontot (ha van neki). Például ha veszítene 3 dénárt, de csak 1 dénára van, azt
elveszíti, és veszít 2 győzelmi pontot.
Az egyéb események végrehajtása után a kezdőjátékos dob az
összegyűjtött fekete kockákkal. Ezután a legnagyobb eredmény ellen védekeznie kell a saját városnegyedén lévő kockákkal: annyi kockáját kell visszaadnia, hogy azok összesített értéke elérje vagy meghaladja e fekete kockáét, amit szintén visz-

sza kell rakni a készletbe. Ezután bal oldali szomszédjának kell védekeznie a most legnagyobb értékű fekete kocka ellen, és így tovább,
míg el nem fogynak mind a fekete kockák (de egyszerre több fekete
kocka is kivédekezhető, lásd lentebb). Ha valaki képtelen védekezni
a fekete kocka ellen, nem veszít kockát, és fekete kockát el kell dobni, viszont ő veszít 2 győzelmi pontot.

.

Fontos:

. Fekeete kocka ellen védekezve a vörös kockák értéke megduplázódik.
. Többféle színű kocka is használható egyszerre védekezésnél.
. Egyszerre több fekete kocka ellen is lehet védekezni: a legnagyobb értékű ellen, plusz bárhány tetszőleges ellen.
. Minden kivédekezett fekete kockáért 1 befolyás jár jutalomként.
. Védekezés előtt befolyásért újra lehet dobni és/vagy át lehet forgatni a

.

saját kockákat (lásd később, a befolyásnál).

Megjegyzés: A rablók mindig támadnak. Ez a kártya akkor is az eseménysorban
marad, ha a játékosok legyőzik. Az eseménysorban egyszerre bárhány kártya
lehet, az eseménysor lelóghat a játéktábláról.

IV

Példa: Vörös eseménykártya lett felcsapva.
fehéret is: ez a teológiai vita lett.
A három esemény végrehajtása:

Ez a háború, és miatta fel kell csapni egy

.

Anita fog három fekete dobókockát (rablók+háború),

majd végrehajtja a teológiai vitát a függelékben leírtak szerint.
Anita dob a három fekete kockával: 6, 4 és 1. Saját dobó kockáival védekeznie kell a 6os ellen. Vörös 4-esét választja. Mivel a vörös kockák duplán számítanak, ez 8-at ér, és így
a 6-os mellett az 1-est is kivédekezheti. Így is tesz, és kap 2 befolyást.
Egyetlen fekete kocka maradt bal oldali szomszédjára.
Éva saját dobó kockái közül egy fehér 1-est és egy sárga 3-ast használ fel, legyőzve így a fekete 4-est. Kap 1 befolyást.

4. fázis: Akciók
Először a kezdőjátékos hajt végre egy akciót, majd sorban a többiek, az óramutató járása szerint.
A fázis akkor ér véget, ha már nincs dobókocka a főtéren, vagy ha
már mindenki passzolt (lásd később). Minden akcióhoz, kivéve a
passzt, 1-3 azonos színű dobókockát kell felhasználni; a dobókockák
származhatnakakár több városnegyedből is, mivel a másik játékos
dobókockái megvásárolhatók. Ez ellen nem tehet semmit, azonban
a dobókockák ára őt illeti. Ha valaki a semleges játékostól vásárol, a
készletbe rakja vissza a fizetséget. Saját dobókockák használatáért
nem kell fizetni. A felhasznált dobókockák visszakerülnek a készletbe.

Példa:
Anita
egy akcióhoz próbál 16 összértékű kockacsoportot összegyűjteni.
Saját kerületében csak két sárga dobókocka van, de Jenő
5-ösével már
meglenne a 16 értékű kockacsoportja. Mivel 3 dobókockát akar felhasználni,
minden megvásárolt kocka 6 dénárba kerül, ennyit át is ad Jenőnek.
Ha ehelyett egy másik akciót csinált volna, két fehér dobókockával, az egyik
a sajátja, a másik Éváé,
csak 4 dénárt kellett volna fizetnie.

A megvásárolt dobó kockák ára annak függvénye, hogy hány dobókockát használ a játékos az akciója során:
Ha 1 dobókockát használ fel, azért a dobókockáért 2 dénárt kell fizetnie (amennyiben mástól vásárolja meg).
Ha 2 dobó kockát használ fel, minden mástól megvásárolt dobókockáért 4 dénárt kell fizetnie.
Ha 3 dobókockát használ fel, minden mástól megvásárolt dobókockáért 6 dénárt kell fizetnie.
Mivel az egyes dobó kockák ára annak függvénye, hány dobókocka
lesz összesen felhasználva az akció során, ezt még az első dobókocka
megvásárlása előtt el kell dönteni.
Ötfajta akció hatjható végre (a passzolás a hatodik):
1) Akciókártya aktiválása
2) A katedrális építése
3) Küzdelem egy eseménnyel
4) Városlakó épületre helyezése
5) Földművelés
6) Passzolás

.
.
.

Akciókártya aktiválása

A játékos 1-3 dobókockát felhasználva aktivál egy
felcsapott akciókártyát. Sárga akciólapok aktiválásához
1-3 sárga, fehér akciólapok aktiválásához 1-3 fehér, míg
vörös akciólapok aktiválásához 1-3 vörös dobókockára
van szükség. Csak olyan akciókártya aktiválható, amelyen a
játékosnak van egy kereskedője.

Példa:
Anita
3 sárga dobókockával aktiválná a kereskedőt. Mivel
még nincs a kártyán kereskedője, először le kell raknia egy városlakóját kereskedőként az akciólapra.
Költség: 4 dénárba kerül a kereskedő lerakása.
Lerakás: Lerakja kereskedőjét az egyik üres győzelmi pontot adó mezőre; természetesen az értékesebbre, ami 2 győzelmi pontot ad a játék végén.
Aktiválás: A 3 sárga dobókocka összértéke 16,
ami azt jelenti, hogy a mostani aktiválásnál nyolcszor
hajtja végre a hatást (16/2=8).
Hatás: A hatás azonnali. A hatás az, hogy kap 2
dénárt; mivel a mostani aktiválás során nyolcszor
hajtotta végre a hatást, 16 dénárt kap.

.

A játékosnak nincs kereskedője az akciókártyán
A játékosnak először le kell raknia a kártyára egy kereskedőjét; ennek ára a kártya bal oldalán, a kép alatt látható. A játékos vagy saját készletéből rak le városlakót a kártyára (aki
innentől kereskedőnek számít), vagy átrakhat egyet bárhonnan máshonnan a játéktábláról (akciókártyáról, épületről,
elkergetett városlakót az épület rajzáról). Ha nincs a saját
készletében városlakója, 2 befolyásért vehet egyet a közös
készletből. A kereskedő az akciókártya egy üres győzelmi
pontot adó mezőjére kerül; ha már nincs ilyen, a képre.

V

.

Ha már van kereskedője a játékosnak az akciókártyán
A játékosnak nem rak oda újabb kereskedőt, nem fizeti meg újra
a lap költségét; egyből összeszedi az aktiváláshoz a dobókockákat.
Kétféle akciókártya van:
Azonnali hatás: Az aktiválást követően a hatás azonnal végrehajtódik. A bal alsó sarokban látható, hogy milyen színű
dobókockák kellenek, és hogy azok összértékét mennyivel
kell osztani (az osztás után lefelé kerekítve) - ennyiszer kell
végrehajtani a hatást, ami az alsó nagy mezőben látható (és a
függelékben megtalálható a részletes magyarázata).
down to the nearest whole number).
Késleltetett hatás: E kártyák jobb alsó sarkában egy
homokóra látható. Aktiváláskor a játékos saját
kockáit rakja a lap felső részére - hogy mennyit, az az
aktiváláskor derül ki, a fentebb részletezett módon.
A későbbiekben a játékos e kockáit más akciói során felhasználhatja.
Fontos, hogy egy akció során legfeljebb egy ilyen kocka használható fel összesen - ha például egy játékosnak két késleltetett hatásos
lapon is vannak kockái, csak egyikről használhat fel egyet. Az események ellen védekezve nem használhatók fel ilyen kockák.

Példa:
Éva
2 fehér dobókockával
szeretné aktiválni a papot. Saját negyedéről elvesz egy fehér 5-öst, Anitától pedig megvesz egy
fehér 4-est (a dobókockáért 4 dénárt fizet, mert a
kockacsoportot 2 dobókocka alkotja).
Költség: Fizet 8 dénárt, hogy lerakja kereskedőjét. A későbbiekben aktiváláskor már nem kell
ezt a 8 dénárt újra megfizetnie, mivel már ott lesz
kereskedője az akciókártyán.
Aktiválás: A 2 fehér dobókocka összértéke 9, így
háromszor aktiválja az akciókártyát (9/3=3).
Hatás: Mivel a hatás késleltetett, 3 kockáját a
lap illusztrációjára rakja. Később, amikor majd sárga dobókockákkal hajt végre akciót, visszaadhat 1
kockát, hogy a kockacsoport minden dobókockájának az értékéhez 3 járuljon.
Megjegyzések:
Ha a játékosnak nincs kereskedője a kártyán, és nem tud odarakni egyet, nem képes
aktiválni a kártyát.
A játék végén a kereskedőért annyi győzelmi pont jár, amennyi a mezőjén látható.
Egy játékosnak csak egy kereskedője lehet egy akciókártyán.
Ha már mindkét mezőn van kereskedő, újabb kereskedő még felrakható a kártyára,
de csak az illusztrációra - nem jár érte győzelmi pont a játék végén.
Kereskedő felrakásakor legalább egyszer aktiválni is kell a kártyát.
Ha valaki átrakja máshová kereskedőjét, a felszabadult mezőre lerakható kereskedő, de a kártyára már lerakott kereskedők nem mozgathatók át az üressé vált mezőre.
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A katedrális építése

1-3 fehér dobókockából álló kockacsoporttal építhető a katedrális: minden dobókockáért a katedrális
adott oszlopába felkerül egy saját kocka. A katedrális 3 szintből áll, alsó, középső és felső szintből, mindegyik
szinten hat építési hellyel, 1-től 6-ig számozva. Egy építési helyen csak egy kocka lehet. Egy oszlop középső szintjére csak
akkor rakható le kocka, ha az alsó szintjén már van; a felső szintre csak akkor, ha az alsón és a középsőn már van.
A játékos minden kockájáért, amit az 1-3. oszlopok valamelyikére lerak, azonnal kap 1-1 győzelmi pontot és befolyást, míg a
4-6. oszlopk bármelyikére lerakott minden kockájáért azonnal
kap 1 győzelmi pontot és 2 befolyást.

Küzdelem az eseményekkel

A játékos 1-3 dobókockából álló kockacsoporttal
küzd a várost fenyegető eseményekkel. Az eseménykártyák bal szélén, középen látható aktiválásuk:
milyen szinű dobókockák kellenek az aktiváláshoz, és
mennyivel kell osztani egy dobókockák összértékét (az osztás
után lefelé kerekítve);
a játékos összesen ennyi kockáját fogja felrakni az eseménykártyára.
A játékos kockáit a kártya közepén látható zászlócskákra rakja, a bal felső sarokban kezdve. Minden felrakott kockájáért
azonnal kap 1 befolyást.
Egy akcióval csak egy eseménykártya aktiválható (egyes katonai akciókártyák ezt a szabályt felülírhatják).
Ahány zászlócska van egy eseménykártyán, annyi kockát
kell a kártyára felrakni az esemény legyűréséhez (több
kocka nem is rakható fel a lapra). Ha ez megtörtént:
Az a játékos, akinek a legtöbb kockája van a lapon, megkapja a nagyobb (felső jutalmat). Ha az első helyen egyenlőség van,
az érintettek elosztják az első és a második helyért járó győzelmi
pontokat (lefelé kell kerekíteni). Ilyenkor a második helyért nem
jár győzelmi pont. Ha csak egy játékosnak van kockája az eseménykártyán, mindkét jutalmat ő kapja meg.
Az a játékos, akinek a második legtöbb kockája van a lapon,
,megkapja a kisebb (alsó) jutalmat. Ha a második helyen egyenlőség van, az érintettek elosztják a második helyért járó győzelmi pontokat (lefelé kell kerekíteni).

.

Példa: Jenő
a katedrálist
szeretné építeni egy saját fehér 5-ös,
valamint Éva 2-es és Márk 4-es fehér dobókockájával. Ehhez 6-6 dénárt kell fizetnie Évának és Márknak.
Ezután felrakja egy-egy kockáját
az alsó szint 2. és 5. oszlopára,
valamint egyet a középső szint 4.
oszlopára. Összesen 5 befolyást és
3 győzelmi pontot kap.

szeretne megküzPélda:
Márk
deni az utódlási viszállyal 3 vörös
dobókockájával (2-es, 3-as, 4-es).
Két kockáját lerakja a lapra (9/4=2), és azonnal kap
2 befolyást.
Mivel már mind az öt zászlócskán van kocka, kap
úgy Márk,
mint Jenő
3-3 győzelmi
pontot ((4+2)/3), azonban Anita
nem kap semmit, mivel csak harmadik lett. Az eseménykártyát
Jenő kapja, mivel előrébb van kockája, mint Márknak.

.

Megjegyzés: A rablók legyőzése és az eseményért járó győzelmi pontok kiosztása
után a kártyát nem kapja meg senki (hiszen nem is lehetne, a játéktáblára van
nyomtatva). A kockákat le kell venni róla, és az eseménnyel újra meg lehet
küzdeni.

.
.
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. A játékosok a kártyáról visszaveszik kockáikat saját készletükbe.
. Az eseménykártyát az a játékos kapja meg, akinek a legtöbb

kockája volt az eseménykártyán (ha ez a semleges játékos volt, a
kártya visszakerül a dobozba). Egyenlőség esetén az érintettek
közül azé a kártya, akinek előrébb van kockája a lapon (hamarabb
rakta le). Az egyik támogató az ilyen kártyákat jutalmazza.

Városlakó lerakása egy épületre (a városházára, a püspöki vagy a grófi palotára)

A többi akciótól eltérően ennél a játékos
pontosan egy dobókockát használ fel, hogy
egy városlakóját lerakja egy épületre.
A városlakót vagy saját készletéből rakja le (ha az üres, 2 befolyásért vásárolhat a közös készletből), vagy bármelyik, már a
játéktáblán lévő városlakóját átrakhatja. Ha vörös dobókockát
használ fel, városlakóját a grófi palotára rakja; fehér dobókockánál a városlakó a püspöki palotára, sárga dobókockánál a
városházára kerül.
A felhasznált dobókocka értéke határozza meg, hogy az
adott épületen belül hová kerül a városlakó. Az épülethelyek mellett apró dobókockák rajzai mutatják, hogy mikor
kerül ide városlakó.
A grófi palotában az új városlakó az adott épülethelyre kerül.
Ha ott már volt városlakó, az ki lett kergetve, és az épület
rajzára kell lefektetve lerakni.
A püspöki palotában és a városházán az új városlakó az
az adott sor bal szélére kerül. Ha ott már volt valaki, az
egy hellyel jobbra kerül, és így tovább. Ha végül valakit
kilöknek a sor jobb szélén, az ki lett kergetve, és az épület
rajzára kell lefektetve lerakni.
Fontos: Ha egy játékosnak már van egy fekvő városlakója egy
épület rajzán, onnét nem kergethetik ki másik városlakóját. Legkésőbb a forduló végén azonban visszakapja saját készletébe ezt a
városlakót, így a védelem legfeljebb egy fordulóig tart. Ez azt is
jelenti, hogy ha egy új városlakó lerakása azt jelentené, hogy
mindenképp olyan városlakót kellene elkergetni, amilyen színű már
fekszik az épület rajzán, az épületre nem rakható le új városlakó.

Példa:
Éva
vesz Jenőtől
egy 1-es sárga dobókockát 2 dénárért,
és lerakja egy városlakóját a városháza első sorára . Ezzel ugyan saját magát löki ki, de egyben biztosítja is saját helyzetét.

Anita
megveszi a semleges játékos 3-asyvörös dobókockáját 2 dénárért, és lerakja egy városlakóját a grófi palotára.
Márk városlakója ki lett kergetve.

Földművelés

A játékos béresei izzadtságából (1-3 sárga dobókockából álló kockacsoportért) pénzhez jut. Ehhez nem kell kereskedő. A játékos
annyi dénárt kap, amennyi kockacsoportjának összértéke, osztva
kettővel (lefelé kell kerekíteni).

Passzolás

Ha a játékos már nem akar cselekedni a fordulóban, passzol.
Ekkor kap 2 dénárt, amit városnegyedére rak. Többé már nem
kerül rá a sor ebben a fordulóban, kimarad; viszont mindig, amikor
így kimarad, még 1 dénárt rá kell rakni a városnegyedére.
Passzolni csak akkor lehet, ha a főtéren még van legalább egy
dobókocka (nem feltétlen a játékos saját negyedén!).

5. fázis: A fázis vége
Az utolsó akció után a forduló véget ér, ha:
már mindenki passzolt (minden játékos városnegyedén van
legalább 2 dénár), vagy
a főtéren már nincs egy dobókocka sem.
Ilyenkor a játékosok mind elveszik a főtérről dénárjaikat.

.
.

Az épületek rajzáról a fekvő városlakók visszakerülnek tulajdonosuk saját készletébe. A főtérről a fel nem használt dobókockák visszakerülnek a készletbe. Az eddigi kezdőjátékos
bal oldali szomszédja lesz az új kezdőjátékos, és új forduló
kezdődik.
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befolyÁs
Fekete kocka ellen védekezve vagy akció végrehajtása előtt a saját kockák
értéke megváltoztatható. Ez nem számít akciónak.

. 1 befolyásért egy saját dobó kocka újradobható (más játékos
dobókockája nem dobható újra, semleges játékosé sem).
. 2 befolyásért egy saját városlakó a közös készletből a saját készletbe átrakható.
. 4 befolyásért 1-3 saját dobó kocka átforgatható (más játékos

Példa: Már csak 2 dobókocka van a
városban, a semleges játékos vörös dobókockája és Jenő sárga dobókockája. Épp Jenőn
a sor, aki úgy dönt,
1 befolyásért újradobja kockáját. Az
eredmény 1. Újabb befolyásért megint
újradobhatná, de inkább 4 befolyásért
átforgatja 6-osra. Ezután akciójaként
a rablók eseménye ellen küzd sárga
dobókockájával, lerakva a (nyomtatott) kártyára két kockáját, kapva
2 befolyást.

dobókockája nem forgatható át, semleges játékosé sem). Az átforgatott dobókockákat pont a szemközti oldalukra kell forgatni (tehát
1-esből 6-os lesz, 2-esből 5-ös, stb.). Ha valaki több saját dobókockáját forgatja át, azoknak nem kell azonos színűeknek lenniük.
Egymás után többször is költhet egy játékos befolyást, tetszőleges sorrendben (pl. egy átforgatás, majd két újradobás).

Megjegyzés: Senkinek sem lehet 20-nál több befolyása; az efeletti befolyások elvesznek.

a jÁtÉk vÉge
A játék annak a fordulónak a végén ér véget, amelyben fel lett csapva az utolsó vörös eseménykártya.
Az eddig begyűjtött győzelmi pontjaik mellett a játékosok
még további győzelmi pontokat kapnak:
1 győzelmi pontot kap a játékos minden olyan eseménykártyáért (a rablókat is ideértve), amelyen van legalább 1 kockája.
Megkapja a kereskedői után járó győzelmi pontokat (a mezőkre nyomtatott pontok, amelyeken kereskedői állnak).
2 győzelmi pontot veszít a katedrális minden olyan szintje miatt, amelyik szinten nincs kockája.
Mindenki felfedi támogatókártyáját. Minden felfedett támogató minden játékost jutalmaz. Minden játékos sorra kiszámolja,
hogy az egyes felcsapott támogatók miatt hány győzelmi pont

jár neki. Minthogy minden támogató mindenkit jutalmaz, játék
közben érdemes azon töprengeni, kinél melyik támogató lehet,
és aszerint alakítani a stratégiát - közben persze félrevezetve a
többieket arról, hogy nála melyik támogató kártyája van!

.
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Az győz, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte össze.

Megjegyzés: A játék közben nem nyilvános, kinek hány győzelmi pontja
van.
A végelszámolásnál érdemes a győzelmi pontok jelzőit 10 győzelmi
pontonként csoportosítani, így könnyebb az eredményeket összahasonlítani.
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akciÓkÁrtyÁk
Kézműves

Artisan

5

4

6

4

Kovács

Blacksmith - Schmied

3

2
+5

3

15

6

6

3

2
=5

5=

3

5=

Procession - Prozession

4

3

2

+

2

Diplomat - Unterhändler

6

2

1

3

4

2
1

Egy kockacsoport minden
dobókockájának értékéhez 2 járul (így a kockák
értéke 3 és 8 között lehet).
Városlakó városházára, a
püspöki vagy a grófi palotára lerakásánál nem használható.

Confession - Beichte

7

3

2
+2

3

2 győzelmi pontot kap az a játékos, akiknek városnegyedében a
legtöbb dobókocka van (az aktiváláshoz felhasznált dobókockák
már nem számítanak), de legalább
egy. A semleges játékos városnegyede is számít. Ha az első helyen
egyenlőség van, az érintettek mind
megkapják a 2 győzelmi pontot.

+2
+2

2

7

3

1

5

3

Joust - Turnieren

3

3

Poroszló

3

2
2

A játékos 2 győzelmi pontot kap, ha városnegyedén több vörös dobókocka van, mint
bárki más városnegyedén (a semleges játékos
városnegyede is számít). Az aktiváláshoz felfasznált dobókockák már nem számítanak.
Ha az első helyen egyenlőség van, az érintettek mind megkapják a 2 győzelmi pontot.

1

3

3
3

2

4

2
2

Lovag

2

1

Ahány vörös dobókockája van
a játékosnak városnegyedében
(az aktiváláshoz felhasználtak
már nem számítanak), annyi
kockáját lerakhatja eseménykártyákra. Ha a hatás többször
is létrejön, a kockák különböző
eseménykártyákra is letehetők.
A játékos a szokott módon
minden lerakott kockájáért kap
1 befolyást.

Adószedő

Percepteur

Tax Collector - Steuereintreiber

1
1

3 befolyásból 2 győzelmi
pontot csinál.

Troubadour - Minnesänger

7

A játékos kap 2 győzelmi pontot. Az akció
1-3 bármilyen színű dobókából álló kockacsoporttal aktiválható (ez az egyetlen lap,
ami eltérő színű dobókockákkal aktiválható).
A felhasznált dobókockákat csak az inas és
a gyóntató módosíthatja. A kockacsoportban
lehetnek azonos színű dobókockák is; ha a
kockacsoport minden dobókockája azonos
színű, a dobókockákat más akciókártyák is
módosíthatják, nem csupán az inas és a
gyóntató.

6

Trubadúr

Troubadour

A játékos sárga dobókockákból álló kockacsoportjánál minden dobókocka
értékét megnöveli 3-mal
(így a kockák értéke 4 és
9 között lesz). Városlakó
városházára lerakásánál
a dobókocka értéke nem
módosítható ilyesformán.

Zarándok

Chivalry - Ritterschaft

5

+3
+3

Chevalerie

6

1

2

3

2

7

A játékos kap 3 dénárt.

Bajnok

Joutes

+

1

Mercenary - Söldner

2

1

3
+3

Pilgrimage - Pilgerfahrt

A játékos dob egy fekete dobókockával, és ha az eredmény 3, 4, 5 vagy 6,
egy kockáját lerakhatja egy eseménykártyára (ezért a szokott módon kap 1
befolyást). A fekete dobókocka értéke
nem módosítható. Ha a hatás többször
is létrejön, a kockák különbözőe eseménykártyákra is letehetők. Több dobásnál a játékos bal oldali szomszédja
ellenőrizze, hányszor dob a játékos és
hányszor sikerül jót dobnia.

Mercenaire

2

1

6

Pélerinage

0

Pap

Priest - Priester

Íjász

3-4-5-6

A játékos kap 3 befolyást.

3

5

2

Vadászmester

Hunting - Jagd

5

2

Archer

6

2

2

Prêtre

Egy fehér dobókockából három sárga dobókockát csinál;
a dobókockák értéke az eredeti fehér dobókocka értéke.
Az eredeti “kockacsoport”
csak egy fehér dobókockából
állhat (így az új is csak háromból fog); ilyesformán megvásárlásánál csak 2 dénárt kell
fizetni.

Egy fehér dobókockából két
vörös dobókockát csinál; a
dobókockák értéke az eredeti
fehér dobókocka értéke. Az
eredeti “kockacsoport” csak
egy fehér dobókockából állhat (így az új is csak kettőből
fog); ilyesformán megvásárlásánál csak 2 dénárt kell fizetni.

Archer - Bogenschütze

2

Chasse

1 befolyásért egy kocka lerakható
egy eseménykártyára (amiért majd
jár 1 befolyás). Ha a hatás többször
is létrejön, a kockák különböző eseménykártyákra is letehetők. A kockák lerakásáért kapott befolyásból
már nem lehet a hatást megfizetni
- a játékos először fizet, és csak
utána kezdi lerakni kockáit az eseménykártyákra.

3

A játékos kap 2 dénárt és
1 győzelmi pontot.

1+ 2

Szerzetes

Templomos

3

3

4

3

3

A játékos annyi
győzelmi pontot
kap, ahány kockája van a katedrálison.

2

6

Aranyműves

Goldsmith - Goldschmied

2

Monk - Mönch

2

1

8

Moine

Templar - Templer

7

3

Orfèvre

3 dénárból 2 győzelmi pontot csinál.

1

3

Templier

Üvegfújó

Verrier

Glassblower - Glasbläser

A játékos annyi győzelmi pontot kap, ahány eseménykártyán
(ideértve a rablókat is) van legalább egy kockája.

Captain - Kapitän

3

Gyóntató

Confession

Kapitány

Capitaine

7

Egy kockacsoport minden
dobókockájának értéke 5ös lesz. Az inas felhasználható a zarándoknál, de
nem használható városlakó lerakásánál a városházára, a püspöki vagy a grófi
palotára.

Diplomata

Diplomate

5

Amikor a játékos sárga dobókockákból kockacsoportot állít össze, minden játékostól elvehet egyet ingyen (például összeállíthat
kockacsoportot úgy, hogy egy sajátot használ, és még kettőt elvesz egy-egy játékostársától). A semleges játékostól is elvehető sárga dobókocka. Az így összeállt kockacsoport másképp már nem befolyásolható, hiszen
egy akció során csak egy késleltetett hatás
használható fel.

2

Ács

Journeyman - Gefährte

Tizedszedő

=0

5
1

Compagnon

4

Körmenet

Procession

5

3

Inas

Apprenticeship - Lehre

2

Dîme

4

Apprentissage

3

Tithing - Zehnte

6

5
1

3

Milícia

1 dénárból 1 befolyást
csinál.

Innkeeper - Gastwirt

2

3

A játékos kap 1
győzelmi pontot.

Sculptor- Bildhauer

1

A játékos 1-3 sárga dobókockából álló kockacsoportját úgy használhatja,
mintha vörös dobókockák
lennének. A kockacsoport
összértéke nem változik.

Militia - Milizsoldat

6

2

4

Milicien

Egy vörös kockacsoport
összértékéhez (bárhány dobókockából is álljon az) 5öt ad. Városlakó grófi palotába lerakásánál a dobókocka értéke nem módosítható
ilyesformán.

Szobrász

Sculpteur

5

1

Fogadós

Aubergiste

Aktiválásakor a játékos választ:
vagy 2 dénárt kap minden városlakójáért a püspöki palotán, vagy
2 dénárt kap minden városlakójáért a grófi palotán. A kikergetett
városlakók nem számítanak.

Miller - Müller

2

2

Forgeron

5

2

Molnár

Meunier

A játékos kap 2 dénárt.

Merchant - Händler

1

2

Kereskedő

Marchand

1 befolyásból 6 dénárt
csinál.

Artisan - Künstler

A játékos annyi dénárt kap a többi
játékostól, kinek-kinek ahány városlakója van a városházán. A semleges városlakókért a bank fizet. A
kikergetett városlakókért nem jár
adó. Aki tud fizetni, annak fizetnie
kell, de aki nem tud, az nem kap
bütntetést.

Ne feledjétek, egy aktiválásnál többször is létrejöhet
a hatás! Ha például a szobrászt kétszer sikerül kiváltani, azért 2 győzelmi pont
jár.

esemÉnykÁrtyÁk
Aszály

Mindenki annyi dénárt fizet, ahány
városlakója van a városháza mezőin (az elkergetett városlakókért nem
kell fizetni).

Sécheresse
Drought - Trockenheit

4
3
1

Dobni kell egy fekete kockával, és a
városháza megfelelő sorának első mezőjére le kell rakni egy szürke városlakót. Ha ott volt valaki, az egy mezővel jobbra kerül; ha ott is volt valaki,
azt kikergetik (elfektetve az épületre
kerül).

Wayfarers - Reisende

3
3
1

3
3
1

Fel kell rakni egy szürke kockát a katedrális első üres mezőjére (minél alsóbb sorba, azon belül minél kevésbé
értékes mezőre). Ha már teljesen teli
van kockákkal a katedrális, nem kerül
oda újabb kocka.

4
3
2

4
3
1

Dobni kell egy fekete kockával, és a
grófi palota megfelelő mezőjére le kell
rakni egy szürke városlakót. Ha ott
volt valaki, azt kikergetik (elfektetve
az épületre kerül).

4
4
2
+

Civil War - Bürgerkrieg

Dobni kell egy fekete kockával, és a
püspöki palota megfelelő sorának első mezőjére le kell rakni egy szürke
városlakót. Ha ott volt valaki, az egy
mezővel jobbra kerül, és így tovább.
Akit kikergetnek, az elfektetve az
épületre kerül.

4
3
1

A katedrálisról le kell venni a legértékesebb kockát (minél magasabb sorból, azon belül minél értékesebb mezőről), akár játékosé, akár semleges
(szürke).

Polgárháború

Mindenki veszít 3 dénárt.

4
3
2

Eretnekség

Mindenki veszít 2 befolyást.

Hérésie
Heresy - Ketzerei

3
3
2

Ellopott kövek

Perturbation
des travaux

Interruption of Work -Unterbrechung der Bauarbeiten

Brigandage
Brigands - Straßenräuberei

Fosztogató zsoldosok (3x)
Plusz egy fekete kocka.

3
3
1
+

Utódlási viszály

Conflit de
succession

Succession Confl ict - Erbfolgestreit

Guerre civile

Teológiai vita

Conflit
théologique

Theological Confl ict -Theologischer Konfl ikt

Vándor kőművesek

Maîtres d’oeuvre
itinérants

Migrant Workers - Wandernde Handwerker

Az ettől a kártyától balra lévő két
eseménykártyára egy-egy szürke
kockát kell rakni (ha csak egy
kártya van tőle balra, akkor is
csak egy szürke kocka kerül arra).

Support - Hilfe

Telepesek

Voyageurs

Királyi hadak

Soutien

Portyázók (2x)

Plusz egy fekete kocka.

Escarmouches
Skirmishes - Scharmützel

Guerre
War - Krieg

Plusz két fekete kocka.

3

2

2
1

2
1

+

Háború/
Normann támadás

Ha már mind a 8 semleges városlakó játékban
van, az adott eseménykártyáknak nincs hatásuk.

+

tÁmogatÓkÁrtyÁk
Chrétien de Troyes

IV. Orbán pápa

Troyes szülötte, számos lovagi költeTroyes szülötte, 1261-1264 között
mény szerzője. Minél több olvasóra
pápa. A katedrális építőit jutalmazza.
.
vágyik.
1 győzelmi pont jár annak, akinek
1 győzemi pont jár annak, akinek
3 vagy 4 kockája van a katedrális3 vagy 4 városlakója van a három
on. 5 vagy 6 kockáért 3, 7 vagy
épületen (püspöki palota, városháza,
több kockáért 3 győzelmi pont jár.
1 3 6
1 3 6
grófi palota). 5 vagy 6 városlakóért
(2 játékos esetén több kocka kell:
3, 7 vagy több városlakóért 6 győzelmi pont jár. (2
4-5, 6-7, illetve 8 vagy több kell 1, 3 illetve 6 győzelmi
játékos esetén több városlakó kell: 4-5, 6-7, illetve 8
ponthoz.)
vagy több kell 1, 3 illetve 6 győzelmi ponthoz.)
(6)

(4)

3

5

( 4)
(4)

(6))
(6
(6)

3

(8))
(8)

5

7

Hugues de Payns

Hugues de Payns

5

10

15

1

3

6

Troyes szülötte, a templomos rend
egyik alapítója. A befolyáspontokat
jutalmazza.
1 győzelmi pont jár annak, akinek
5-9 befolyása van; 10-14 befolyásért 3, 15 vagy több befolyésért 6
győzelmi pont jár.

.

. 1 győzelmi pont jár annak, akinek

Urbain IV

(8)

7

Champagne grófjaként sokat tette a
vásárokért. A vagyont jutalmazza.

.

.

Chrétien de Troyes

II. Theobald gróf

6

12

18

1

3

6

“A Firenzei”

Domenico del Barbieri, nagy szerepe
volt az 1524-es tűzvész utáni újjéépítésben. A kereskedőket jutalmazza.
1 győzelmi pont jár annak, akinek
2 vagy 3 kereskedője van az akciókártyákon; 4 vagy 5 kereskedőért
3, 6 vagy több kereskedőért 6 győzelmi pont jár.

I. Henrik gróf

2

4

6

1

3

6

Részt vett a második keresztes hadjáratban. Az eseménykártyákat jutalmazza.
1 győzelmi pont jár annak, akinek
1 vagy 2 eseménykártyája van; 2
vagy 3 eseménykártyáért 3, 4 több
eseménykártyáért 6 győzelmi
pont jár.

.

.

Le Florentin

6-11 dénárja van; 12-17 dénárért
3, 18 vagy több dénárért 6 győzelmi pont jár.

Thibaut II

Henry I er

1

3

5

1

3

6

