
Alba Longa 1 by Beorn 
 

 

ALBA LONGA 
 

z éjszakai vihar tombolása közepette Gaius Cluilius magányosan üldögél tróntermében, balszerencséjén tépelődve. 
Annak ellenére, hogy városa a latin szövetség megalapítója és névleg még mindig annak vezetője, a valódi hatalma az 
utóbbi időben erősen megcsappant. Más városok, a többi nemzet, mint Veii, Roma, Reate és Velitrae csillaga egyre csak 

emelkedik, folyamatos versenyben állva Alba Longa megkopó dicsőségével. 
 

Hirtelen egy villám üti át a mennyezetet, és belecsap a padlóba a király előtt. Gaius ösztönösen eltakarja a szemét a vakító fény 
miatt, de egy perc elteltével igen meglepődik azon, hogy a fény csak nem tűnik el. Leárnyékolja szemeit, úgy próbál belenézni a 
fénynyalábba résnyire nyitott ujjain keresztül. Legnagyobb döbbenetére egy hatalmat sugárzó alakot lát állni a fénysugár 
közepén, villámnyalábokba burkolódzva. Amikor az alak kinyitja a száját, úgy csap le hangja Gaiusra, akár a mennydörgés. 
 

„Gaius, építs nekem egy sor emlékművet! Egyet az én tiszteletemre, és egyet minden családtagom tiszteletére! Ha így teszel, 
ígérem, hatalmas nemzet uralkodójává teszlek.” 
 

Gaius döbbenten áll. A villámló alak egyszer csak eltűnik, és visszatér a trónterem sötétsége. A király hirtelen felpattan, kirohan 
trónteremből, és a legnagyobb vihar közepette, köpeny nélkül, lélekszakadva rohan bele az éjszakába, miközben egyetlen gondolat 
foglalkoztatja csupán... úgy néz ki, rengeteg tennivalója akadt. 
 
 

A JÁTÉK CÉLJA 
 
Egy hatalmas városállam királya vagy. Legyél TE a királyok közt az, aki elsőként teljesíti az istenek küldetését: megépítesz isteneid 
tiszteletére 10 emlékművet, miközben a népességedet 16-ra, vagy a fölé növeled az év legvégére. 
 
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
 
 ez a szabálykönyv 
 

 4 db nyolcoldalú, 1-től 4-ig számozott dobóhasáb (1 fekete a 
katonákhoz, 1 barna a papokhoz, 1 szürke a kereskedőkhöz és 
1 fehér a kőfaragókhoz) 

 

 50 db fa emlékmű, mind az öt játékos színben: 10 kék, 
10 zöld, 10 lila, 10 piros és 10 sárga  

 

 1 központ tábla (az aktuális évszak jelölésére, a dobóhasáb 
költség jelzésére, 6 piac helyjel) 

 

 5 város tábla (Alba Longa, Reate, Roma, Velitrae és Vii). A 
Reate város tábla hátoldalán található a speciális Assisi. 

 

 18 korong (1 népesség követő korong, 1 falu fejlesztést 
követő korong és 1 imádat követő korong mind az 5 színben, 
1 fekete évszak jelző korong, 1 fekete dobóhasáb költség 
jelző korong és 1 barna áhítat korong) 

 

 100 db fa paraszt figura (90 natúr színű normál paraszt és 10 
fekete színű elfogott paraszt) 

 

 40 db búza jelző (6 db 10-es búza jelző, 10 db 5-ös búza jelző 
és 24 db 1-es búza jelző) 

 

 55 db pénzérme (40 db ezüst 1-es értékű érme és 15 db arany 
3-as értékű érme) 

 

 20 db város kártya (4 db Alba Longa, 4 db Reate, 4 db 
Roma, 4 db Velitrae és 4 db Vii színeiben és címereivel) 

 

 25 hős kártya (5 készlet, mindegyik 0-tól 4-es értékkel) 
 

 10 időjárás kártya (3 db száraz, 4 db mérsékelt és 3 db esős) 
 

 9 db áldás kártya (4 db 3 búzás kártya, 3 db 2 ezüstös kártya 
és 2 db 1 emlékműves kártya) 

 

 1 db királyok királya kártya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

központi tábla város tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hős kártya város kártya királyok királya 
  kártya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
áldás kártya időjárás kártya búza jelzők 

A 
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JÁTÉKELŐKÉSZÜLETEK 
 
(Megjegyzés: a szabálykönyvben mellékelt 
 játékbeállítás 4 játékosra vonatkozik.) 
 

Fontos: a játékszabályban a „király” szó 
játékost jelent, a „királyok királya” pedig 
az első játékost. 
 

1. Tegyétek a központi táblát és a dobóhasábo- 
 kat az asztal közepére, hogy minden király 
 könnyedén elérje. 
 

Fontos: 3 játékos csak az I-IV. piaci helyet használja, 4 játékosnál 
már az V.-et is, míg 5 játékosnál mind a hat helyet használjuk. 
 

2. Tegyetek egy fekete korongot az évszakjelző fekete ládára. 
 Tegyetek egy fekete korongot a 0-ás dobóhasáb költséget jelző 
 mezőre. 
 

3. Minden király választ magának egy város táblát, kap 8 sima 
 parasztot, 5 ezüst érmét, valamint 2 korongot és 10 emlékművet 
 a városa színében.  
 

4. Minden király elhelyezi maga előtt a város tábláját. A 8 paraszt 
 figuráját elhelyezi az 1-től 8-ig számozott falu mezőkön. 
 Egy korongját lehelyezi a 8. népesség mezőre,       a másik korongját 
 pedig a templom mezői mellé.         A harmadik korongot csak a „jól 
 végzett munka” játékvariánskor kell használni (lásd a szabálykönyv 
 végén). Minden király a vagyonát (érméit) és műemlékeit a 
 város táblájának közelében kell tartania úgy, hogy a többi király 
 jól láthassa azokat. 
 

5. A többi sima paraszt figurát, a többi érmét, a dobóhasábokat és a búza jelzőket a központi tábla 
 mellé kell kupacokba tenni úgy, hogy mindenki jól elérhesse. 
 

6. Minden király elveszi a városa színében a hőskártya sorozatát       és a város kártyáit. 
 Minden királynak összesen 9 kártyája van (a saját színében és jelével), 5 hős kártyája és 
 4 város kártyája. Az éppen nem játszó város(ok) kártyáit és tábláit vissza kell tenni a dobozba. 
 

7. Vegyetek külön egy mérsékelt (felhős ábrájú) időjárás kártyát. Egyet-egyet mind a három 
 fajtából tegyetek vissza a dobozba. A maradék kártyákat keverjétek meg képpel lefelé, 
 majd tegyétek a pakli tetejére a különrakott mérsékelt időjárás lapot, majd a paklit 
 tegyétek az asztal közepére, hogy minden király elérje.  
 

8. Keverjétek meg az összes áldás kártyát képpel lefelé, majd tegyétek a paklit az asztal közepére, egy jól elérhető helyre. 
 

9. A királyok közül a legfiatalabb kapja meg a királyok királya kártyát,      amit képpel felfelé a városa mellé rak. Ennek a kártyának  
 a birtokosa kezdi a játékot. 
 

Megjegyzés: a 10 fekete paraszt figurára csak a „hadizsákmány” játékvariáns használata esetén van 
szükség (lásd a szabálykönyv végét.) 

 

    a négy dobóhasáb 
 
 
 
 
 
Roma 0-tól 4-ig számozott 
hős kártyája, valamint a 
4 város kártyája. 
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VÁROS TÁBLA ÁTTEKINTÉSE 
 
1. Minden király a játék nagy részében a saját  
 város tábláján fog játszani. A tábla tetején 
 szerepel a város neve, színe, és jele , illetve  
 itt találhatók a két győzelmi feltétel követésére  
 szolgáló mezők: a népesség mutató , és az 
 emlékmű alapok . 
 

2. Ezek alatt, a tábla alsó részén, 6 különböző 
 helyszín található: középen a falu, és körülötte  
 az 5 különböző munkahely. 
 

3. A bal felső helyszín a laktanya . A király  
 parasztokat sorozhat be katonának, akik megtá- 
 madhatnak más városokat, illetve a saját váro- 
 sukat védhetik meg a többiek támadásaitól. 
 

4. Alatta, a tábla bal oldalán középen, a bazár . 
 Az ide rendelt parasztok pénzt termelnek. A 
 pénzt arra használjuk, hogy a többi munka- 
 helyre parasztokat oszthassunk be. 
 

5. A bal alsó helyszín a kőbánya . Az ide 
 rendelt  parasztok az emlékművek felhúzásán 
 munkálkodnak. 
 

6. A jobb alsó helyszín a templom . Az ide 
 rendelt  parasztok az istenekhez imádkoznak, 
 aminek segítségével az éves termésünket 
  gyarapíthatjuk. Az ide készített korong segít- 
 ségével lehet nyomon követni a városunk 
 aktuális imádat szintjét. Az aratás megáldá- 
 sának költsége, ami az időjárás kártyák másik 
 felén található, minden évben változik. 
 

7. A jobb oldali helyszín a szántóföldek és a  
 farm . Az ide rendelt parasztok búzát 
 termelnek. A termelt búzával a meglévő 
 lakosságot lehet táplálni, illetve újabb  
 parasztokat csábíthatunk vele városunkba. 
 

8. A középső helyszín pedig a falu , ahol a 
 parasztok kezdenek minden évben. 
  
 

A JÁTÉK MENETE 
 
A játék több éven keresztül tart. 
 

Minden év elején fel kell csapni a legfelső időjárás kártyát (az első évben így biztosan mérsékelt lesz az időjárás). 
 

Minden év két évszakból áll. Minden évben ugyan azok az évszakok, és ugyan azok a fázisok követik egymást: 
 

I. termő évszak 
1. az aktuális évszak kezdete 
2. parasztok beosztása (farmerek kivételével) 
3. feladatok végrehajtása 
4. a parasztok visszatérnek 
5. királyok királya kártya átadása 

 

II. betakarítási évszak 
1. az aktuális évszak kezdete 
2. parasztok beosztása (beleértve a farmereket is) 
3. feladatok végrehajtása 
4. a parasztok visszatérnek 
5. királyok királya kártya átadása 

 

III. év vége 
1. népesség fenntartása 
2. a győzelmi feltételek ellenőrzése 

 

Ha egyik király sem teljesítette a győzelmi feltételeket, új év kezdődik.  
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RÉSZLETES SZABÁLYOK 
 
I. TERMŐ ÉVSZAK 
 
Megjegyzés: az alábbi fázisok mind a 2 évszakban ugyan úgy követik egymást. 
 
1. az aktuális évszak kezdete 
 
a.) az aktuális évszak jelölése 

Át kell helyezni a központi tábla alján lévő fekete évszak jelző korongot. 
Minden termő évszak elején (így a játék kezdetén, az első évszakban is) a 
fekete ládára kell tenni a fekete korongot, míg a betakarítási évszak 
kezdetén a korong átkerül a sárga ládára. 
 

b.) a dobóhasáb költségének nullázása 
Át kell helyezni a központi tábla jobb oldalán lévő a dobóhasábok 
aktuális költségét jelző másik fekete korongot a nullás mezőre. 
 

c.) parasztok eladása rabszolgának (opcionális) 
Minden király eladhatja egy, vagy több parasztját rabszolgának, pénzért 
cserébe. A király eladhat 1 parasztot 1 ezüst érméért, vagy 3 parasztot 2 
ezüst érméért cserébe. Az így eladott parasztok visszakerülnek a közös 
készletbe. 
 

Fontos: a játék megnyeréséhez a királynak 16 parasztra lesz szüksége, így 
ehhez a lehetőséghez csak a legvégsőbb esetben érdemes folyamodni. 
 
 
 2. parasztok beosztása 
 
Elsőnek minden király, ha van parasztja a falu szabadon 
beosztható mezőin (ezek a 12, 16 és 20-as mezők), azt bármelyik munkahely, 
bármelyik üres mezőjére átmozgathatja, költség nélkül. Ezt a királyok 
megtehetik egyszerre is, de ha valaki kéri, akkor a királyok királyától kezdve, 
játéksorrendben, egyesével is. 
 

A szabad feladatok után a királyok királya „törvényt ül”. 
 

Az a király, aki „törvényt ül”, dob a 4 dobóhasábbal, kifizetve a dobóhasáb 
aktuális árát. A dobóhasáb aktuális árát a központi táblán jobb oldalt lévő 
fekete korong mutatja meg. Ez az első dobás-sorozat esetén még nulla. 
 

Miután a királyok királya dobott a 4 dobóhasábbal, kiválaszt közülük egyet, és 
minimum 1, maximum a kiválasztott dobóhasábon kidobott számnyi parasztot 
beoszt a dobóhasáb színének megfelelő munkahelyre (fekete - laktanya, 
szürke - bazár, fehér - kőbánya, barna - templom). A farmhoz parasztokat csak 
a betakarítási fázisban lehet beosztani, speciális szabályok szerint (a farmnak 
épp ezért nincs is színe - lásd később). Ez után a dobóhasábot a táblája mellé 
teszi, jelezve, hogy ő azt a dobóhasábot választotta ki. 
 

Óramutató járásával megegyező irányba haladva, minden király dönthet úgy, 
hogy megvásárol egy másik dobóhasábot (ha még van), vagy passzol. 
Megvásárláskor a királynak 1 érmét le kell tennie a központi tábla egyik 
tetszőleges piac helyére, majd minimum 1, maximum a megvásárolt 
dobóhasábon kidobott számnyi parasztot beoszthat a dobóhasáb színének 
megfelelő munkahelyre. Ezek a királyok is a táblájuk mellé teszik a 
megvásárolt dobóhasábot. 
 

Fontos: az a király, aki „törvényt ül”, a dobóhasábok eldobásához, és az 
első választáshoz mindig annyi érmét kell kifizetnie, amennyit a központi 
táblán a dobóhasáb költségét jelző korong mutat. Minden más király 1 
ezüstöt fizet a megmaradt kockák egyikének megvásárlásakor. Ez utóbbi 
költség nem változik a dobási körök teltével sem. 
 

Fontos: a király nem vásárolhat kockát, ha már nincs olyan parasztja, amit 
még nem osztott be valahova, illetve ha már nincs pénzérméje, amin 
vásárolhatna, vagy már nincs megvásárolható kocka. 

 
 
 
 
1. az aktuális évszak kezdete 
 
a.) az aktuális évszak jelölése 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) a dobóhasáb költségének nullázása 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.) parasztok eladása rabszolgának 
 
 
2. parasztok beosztása 
 
 
 a szabadon beosztható 
 parasztokat bármelyik 
 helyszín még üres 
 mezőjére átmozgathatod 
 költség nélkül 
  
 
 
 
 
A királyok királya dob a 4 dobóhasábbal, majd 
kiválaszt közülük egyet, és minimum 1, 
maximum a dobott számnak megfelelő 
parasztot beoszt a városa egyik olyan 
helyszínéhez, aminek színe (zászlója) 
megegyezik a dobóhasáb színével. 
 
 
 
 
 
 
 
Például: a királyok királya a fekete 
dobóhasábot választja, amin 3-ast dobott. 
Mivel csak 2 parasztot akar besorozni, ennyit 
tesz át a faluból a laktanyába. 
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Miután minden királynak megvolt a lehetősége, hogy vásároljon egy 
dobóhasábot, vagy passzoljon, a királyok királya után következő játékos 
„ülhet törvényt”, kifizetve a dobóhasáb költséget (ha van), dobhat a 4 
dobóhasábbal, stb. Őutána a harmadik játékos „ülhet törvényt”, stb. 
 

Miután minden király megvolt a lehetősége, hogy „törvényt üljön”, a 
dobóhasáb aktuális árát mutató fekete korongot egyel lejjebb kell tolni (egyel 
drágább lesz a dobás). Ismét a királyok királya kezdheti a második „törvény 
ülését”, de ekkor a „törvény ülés” költsége már 1 ezüst. Ő is a központi tábla 
egyik piaci mezőjére teszi a „törvény ülésének” költségét. Ismételjük a 
folyamatot mindaddig, amíg az összes király be nem osztotta az összes 
parasztját, vagy amíg már senki nem akar „törvényt ülni”.  
 

Fontos: amikor egy királyhoz kerül a „törvény ülés” lehetősége, de már 
nincs beosztandó parasztja, vagy nincs pénze megfizetni a dobás költségét, 
passzolnia kell. 
 

Fontos: ha egy király passzolt, amikor lehetősége lett volna „törvényt ülni”, 
az a király ebben az évszakban már nem vásárolhat kockát másik király 
„törvény ülése” után, azaz kimarad a továbbiakból. Ezt úgy tudja jelölni, 
hogy a falujában elfekteti az egyik paraszt figuráját. 
 

Fontos: az a király, aki egy másik király „törvény ülése” során passzol, azaz 
nem vásárol a másik király által eldobott kockákból, még tarthat saját 
„törvény ülést”, és egy másik „törvény ülésből” is vehet új kockát. 

 

 
Miután minden királynak megvolt a 
lehetősége, hogy „törvényt üljön”, a dobó-
hasáb aktuális árát mutató fekete korongot 
egyel lejjebb kell tolni (egyel drágább lesz a  
dobás). 
 
 
 
 
 
 
 
Ismételjük a folyamatot mindaddig, amíg az 
összes király be nem osztotta az összes 
parasztját, vagy amíg már senki nem akar 
„törvényt ülni”.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Példajáték: 
Abby, Bernice, Colin, és David királyok (és királynők) versenyeznek az isteni 
küldetés végrehajtásában. Abby, mint a királyok királya, kezdi a játékot, kezébe 
véve a dobóhasábokat. A dobóhasábok költségét jelző fekete korong minden évszak 
kezdetén a nullás számon áll, így Abbynak most nem kell fizetnie semmit sem a 
dobásért. Mind a 4 dobóidommal dob. A katona (fekete) dobóidom 3-ast, a keres- 
kedő (szürke) 2-est, a kőfaragó (fehér) szintén 2-est, a pap (barna) pedig 4-est mutat.  
 

Abby úgy dönt, hogy szeretné befolyásolni az istenek kegyét, ezért a pap (barna) 
dobóidomot választja. A barna dobóidomot leteszi a város táblája mellé, majd 3 
parasztját a faluja mezőiről a temploma legelső három mezőjére tesz át. A dobóidom 
ugyan lehetővé tette volna, hogy akár 4 parasztját is a templomba ossza be munkára, 
ő még is inkább úgy döntött, hogy egyet visszatart a maximálisan engedélyezettből, 
hogy majd más munkahelyre küldje. 
 

Abby után most Bernice következik, aki a 3 megmaradt dobóidomból (szürke, fehér 
és fekete) választhat. Bernice úgy dönt, hogy a kőbányába szeretné legelőször a 
parasztjait beosztani. Ahhoz, hogy elvegyen egy kockát, 1 ezüstöt kell fizetnie. 
Az ezüst érmét leteszi a központi tábla egyik tetszőleges piaci mezőjére (mivel 4 
játékos van, ezért az I.-től az V.-ig használható). Ez után elveszi a fehér dobóidomot, 
a várostáblája mellé teszi, majd kihasználva a maximális lehetőséget, 2 parasztját a 
falujából a kőbánya mezőjére teszi át. Most Colin jön, aki úgy dönt, a két megmaradt 
dobóidomból most egyik sem kell neki, így passzol. David következik, aki szintén 
passzol. Az első körnek ezzel vége. Most Benice kapja meg a 4 dobóidomot, ő „ülhet 
törvényt”, amelynek a költsége még mindig nulla. 
 

Miután Bernice, Colin és David is „törvényt ült”, azaz dobott a 4 dobóidommal,  
és minden körben minden király vagy vásárolt egy dobóidomot, vagy passzolt, a dobóidomok visszatérnek Abbyhoz. Ekkor Abby a 
dobóidom költségét jelző fekete korongot egyel feljebb mozgatja (most 1-es lesz), és innentől kezdve a dobásokért is kell már 1-1 
ezüstöt fizetni (a kocka vásárlás sosem változik, az mindig 1 ezüst marad). Ha Abby akkor passzolna, amikor ő „ülhetne törvényt”, 
kizárná magát az évszak végi összes kockavásárlásból, vagy dobásból. 
 

 
 
Amikor egy király megvesz egy dobóhasábot, maximum a rajta lévő számnyi, de 
minimum 1 parasztot a falujából be kell osztania a dobóhasáb színe szerinti 
munkahelyre (laktanya, bazár, kőbánya, vagy templom). A farmhoz nincs szín társítva, 
a farmra a fentiektől eltérő módon lehet parasztokat beosztani (lásd később). 
 

Fontos: nincs korlátozva, hogy egy munkahelyre hányszor lehet parasztokat 
beosztani (hányszor lehet azt a színű dobóidomot választani) és az sem, hogy egy 
munkahelyre összesen hány paraszt kerülhet. 
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 a.) beosztás katonának (fekete) 
 Helyezz el egy parasztot a laktanya területén bárhol.  
 

 b.) beosztás kereskedőnek (szürke) 
  Töltsd fel egyesével, növekvő sorrendben a bazár 
   számozott mezőit. Ha már mindegyik betelt, akkor a 
  parasztokat tedd le valahová a bazár közelébe. 
 

 c.) beosztás kőfaragónak (fehér) 
  Helyezz el egy parasztot a kőbánya területén bárhol. 
 

 d.) beosztás papnak (barna) 
  Töltsd fel a templom mezőjén lévő, az imádság 
  szintedet jelző korongod UTÁN következő számozott 
  mezőket egyesével. Ha már mindegyik betelt, akkor  
  a papokat tedd le valahová a templom közelébe. 
 

 e.) beosztás farmernek (csak a betakarítási évszakban) 
  Fontos: farmernek parasztokat csak a betakarítási 
  évszakban oszthatsz be, vagy a szabadon beosztható 
  parasztok közül, vagy amikor „törvényt ülsz”. 
  A farmnak nincs külön dobóidoma. Csak az a király 
  oszthat be parasztot a farmra, aki épp „törvényt ül”. 
  Ekkor egy tetszőleges színű dobóidomot elvesz, majd 
  minimum 1, maximum a dobott számnyi parasztot a 
  faluból a szántóföldek mezőire tesz sorban. Ha itt már 
  betelt az 5 hely, a parasztok a magtárba kerülnek. 
  Az a király, aki éppen nem „ül törvényt”, nem oszthat be a 
  farmra parasztot. A termő évszakban nem osztható be a 
  farmra paraszt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 paraszt kerül a szántóföldekre a többi paraszt a magtárba kerül 
 
 
 3. feladatok végrehajtása 
 
Miután minden király beosztotta az összes parasztját, vagy 
passzolt, következik a feladatok végrehajtása. 
 

A feladatokat a következő sorrendben kell végrehajtani: 
 

A.) katonák 
B.) kereskedők 
C.) kőfaragók 
D.) papok 
E.) farmerek (csak a betakarítási évszakban)  
F.) istenek áldása (csak a betakarítási évszakban) 

 
A.) katonák feladatainak végrehajtása 
 

A katonák szabotálják a többi király feladatait, elrabolják 
parasztjaikat, és saját városukba hurcolják őket (csak a 
hadizsákmány játékvariánsban), illetve védenek az ellenséges 
városok szabotázsaitól.  

 
a.) támadás megtervezése 

 

1.) válaszd ki a megtámadandó várost 
Minden király kiválaszthat egy várost, amit a katonái megtámadnak. 
Válaszd ki a megtámadandó város kártyáját titokban, és képpel lefelé 
tedd a város táblád mellé. 
Fontos: nem kell a katonákat szétválogatni támadó és a várost 
védőkre, hiszen büntetlenül lehet az összest egy támadásra, majd a 
védelemre is használni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 laktanya (katonák) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 bazár (kereskedők) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kőbánya (kőfaragók) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 templom (papok) 
 
 
 
 
 
 

3. feladatok végrehajtása 
 
Miután minden király beosztotta az összes 
parasztját, vagy passzolt, következik a 
feladatok végrehajtása. 
 
A feladatokat a következő sorrendben kell 
végrehajtani: 
 

A.) katonák 
B.) kereskedők 
C.) kőfaragók 
D.) papok 
E.) farmerek (betakarítási évszakban)  
F.) istenek áldása (betakarítási évszakban) 
 
 
Katonák: válaszd ki a megtámadandó várost. 
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2.) támadási célpontok felfedése 
Miután minden király eldöntötte, hogy melyik ellenséges várost fogja 
megtámadni, egyszerre kell felfedni a lefordított város kártyákat. 
 

3.) a katonákat vezető hős kiválasztása 
Minden király, aki megtámadott valakit, vagy akit megtámadtak, 
kiválaszt titokban egy nála lévő hős kártyáját, majd képpel lefelé a 
városa mellé teszi. Azok a királyok, akik sem támadást nem indítottak, 
sem védekezniük nem kell, mert nem támadta meg őket senki, nem 
választhatnak ki hős kártyát. A kiválasztott hős kártya mind a támadás 
során, mind a védekezéskor érvényben marad. 
 

4.) hős kártyák felfedése 
Miután minden király (akinek lehetett) választott egy hős kártyát, 
egyszerre fedik fel azokat. 
 

b.) a támadás sikerének meghatározása 
 

Az egyes megtámadott városokat ért támadásokat egy időben kell 
megoldani, a királyok királya városától kezdve, az óramutató irányába 
haladva. Minden sereg ereje egyenlő a sereg katonái számának és az őket 
vezető hős erejének összegével. 
 

A támadás akkor sikeres, ha az összes támadó sereg egyesített ereje 
nagyobb, mint a várost védő sereg ereje. Sikeres támadás esetén a 
támadó(k) szabotálja (szabotálják) a megtámadott várost. A siker mértéke a 
támadó sereg(ek) egyesített erejének és a védő sereg erejének a különbsége. 
Ez a különbség mutatja meg, az alábbi táblázat szerint, hogy összesen hány 
szabotázst hajthat(nak) végre a támadó(k): 

 

értéke 1-2 3-5 6-9 10+ 
szabotázsok száma 1 2 3 4 

 

Egyik város sem szenvedhet el négynél több szabotázst egy évszakban, még 
akkor sem, ha a támadó sereg egyesített ereje 10-nél jóval nagyobb, a védő 
seregénél. A szabotázsokat egyenként kell kiválasztani, a legerősebb 
támadó sereget irányító királlyal kezdve, majd haladva egyesével a 
gyengébb seregek felé. Egyenlő seregek esetén az hajthat végre előbb 
szabotázst, aki a királyok királyától kezdve előbb következik a játéksor-
rendben. Ha több szabotázs is lehetséges, mint ahány támadó sereg van, 
újból elölről kezdjük a szabotázs kiválasztását a legerősebb sereggel. 

 
c.) szabotázsok végrehajtása 

 

A szabotázst végrehajtó király mindig a megtámadott város parasztjainak 
munkáját szabotálja. A szabotált parasztokat általában a faluba kell 
visszatenni (kivéve, ha a szabály másképp nem rendelkezik). A szabotált 
parasztok nem (vagy csökkentett mértékben) járulnak hozzá a termeléshez 
ebben az évszakban. Azt a munkahelyet, ahová nem lett paraszt beosztva, 
nem lehet szabotálni. 

 
katonák szabotálása 
Katonákat nem lehet szabotálni. 
 
kereskedők szabotálása 
A szabotált kereskedőnek beosztott paraszt figura visszakerül a 
faluba, a piacra legutoljára lerakott figurákkal kezdve, majd a 
számozott mezőkön visszafelé haladva. 
 

Fontos: ha a piac mezőn lévő legutolsó kereskedő parasztot is 
szabotálják, ő nem kerül vissza a faluba, ehelyett el kell fektetni 
őt a piac 1-es mezőjén. 
 

A város piacát nem lehet tovább szabotálni, ha már csak az 
utolsó, elfektetett paraszt figura van ott. 
 
kőfaragók szabotálása 
A szabotált kőfaragó paraszt figurák visszakerülnek a faluba. 
 
papok szabotálása 
A szabotált papnak beosztott paraszt figurák visszakerülnek a 
faluba, a legutoljára elhelyezett papokkal kezdve. 
 

A templomot nem lehet már szabotálni, ha már csak az imádat 
szintet jelző korong van a mezőin. 

 

Katonák: támadási célpont felfedése. 
 
Katonák: válassz egy katonákat vezető hőst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katonák: hős kártyák felfedése. 
 
a támadás sikerének meghatározása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A támadás akkor sikeres, ha a támadás ereje 
nagyobb, mint a várost védő sereg ereje. 
Sikeres támadás esetén a megtámadott várost 
szabotálja a támadó. A siker mértéke a támadó 
sereg erejének és a védő sereg erejének a 
különbsége. 
 
 
Szabotázsok végrehajtása: 
 
A szabotált parasztokat általában a faluba kell 
visszatenni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Alba Longa 8 by Beorn 
 

 

farmerek szabotálása (csak a betakarítási évszakban) 
A farmerek szabotálása esetén először a magtárban lévő 
parasztokat kell visszatenni a faluba. Ha már nincs a magtárban 
paraszt figura, akkor a szántóföldeken lévő paraszt figurákat el 
kell fektetni azon a mezőn, ahol álltak. Ez azt jelenti, hogy ez a 
szántóföld kevesebbet fog termelni ebben az évszakban. 
 

A város farmereit nem lehet már szabotálni, ha már csak fekvő 
paraszt figurák vannak a szántóföldeken. 
 

d.) hős kártyák eldobása 
 

Az összes harc végén a királyok a kijátszott hős kártyát (ha annak értéke  
1-4) képpel lefelé eldobják a város táblájuk melletti dobott hős kártyák 
közé. Ha a kijátszott hős kártya értéke 0 volt, akkor az visszakerül a király 
aktív hős kártya készletébe (azaz nem kell eldobni). 
 

Ha a hős kártya eldobása után bármelyik királynak már csak egyetlen hős 
kártyája maradt a kezében (nyílván a 0-ás), akkor az összes eldobott hős 
kártyáját visszaveszi a kezébe. 
 

Fontos: egyik király sem nézheti meg egy másik király aktív, vagy eldobott 
hős kártyáit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hős kártyák eldobása: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Példajáték: 
Abby, Bernice, Colin, és David a katonák feladatait oldják meg. Abby (aki jelenleg a 
királyok királya) és Bernice 3-3 parasztot osztott be katonának, Colin 0-t, David 4-et. 
 

Abby, Bernice és David most titokban eldöntik, mi legyen a támadásuk célpontja. Colin 
nem választhat ebben az évszakban, mivel nem osztott be egy parasztot sem katonának.  
Mindenki képpel lefele leteszi az egyik városkártyáját, majd ha mindnyájan végeztek, 
egyszerre felfedik azokat. A felfedés eredménye: Abby megtámadja Bernicét, Bernice 
megtámadja Colint, David pedig szintén Bernicét támadja meg. 
 

Most minden király titokban, a még kezében lévő hős kártyái közül kiválaszt egyet, 
és képpel lefelé maga elé teszi. Colinnak is ki kell választania egy hős kártyát, mert bár 
katonája nincsen, de ebben az évszakban védekeznie kell. Miután mindnyájan kiválasz- 
tották a hőseiket, egyszerre felfedik a hős kártyáikat. Abby a 0-ás hősét játszotta ki, az 
ellenséges város megtámadásához. Bernice (aki támadó is, és védő is) az 1-es hősét,  
Colin (aki csak védő) a 4-es hősét, David pedig (aki csak támadó) a 2-es hősét választotta. 
 

Mivel Abby (aki ugye az első játékos) városát nem érte támadás, ezért a sorban utána 
következő játékos, azaz Bernice városa elleni támadásokat kell elsőnek lejátszani.  
Bernice katonáinak védelmi ereje 4 (3 katonának beosztott paraszt + az 1-es hőse). Az 
összes támadó sereg ereje 9 (Abby 3 katonája + a 0-ás hőse, plusz David 4 katonája + a 
2-es hőse). A támadás sikeres, a különbség értéke 5 (a támadó seregek összes ereje 
mínusz a védő sereg ereje, 9-4=5). Ez azt jelenti, hogy Bernice városa ellen 2 szabo- 
tázst lehet végrehajtani. 
 

Mivel a két támadó sereg közül David seregének nagyobb az ereje (Davidé 6, Abbyé 
pedig csak 3), a két választható szabotázs közül az elsőt David választja, a másodikat 
pedig Abby. 
 

Megjegyzés: ha Bernice egyel kevesebb parasztot osztott volna be katonának, akkor az ő 
védelmi ereje csak 3-as lett volna. A támadó seregek egyesített ereje így már 6-tal lett  
volna magasabb a védőnél, ami 3 szabotázst engedélyezett volna. Ez esetben David az 
1. és 3. szabotázst választhatta volna, Abby pedig a másodikat. 
 

Bernice 3 parasztot osztott be a bazárba, 4 parasztot küldött követ fejteni, 5 parasztot 
pedig imádkozni a templomba. Egy parasztot sem osztott be a farmra, mivel ez egy 
termő évszak és nem betakarítási. David úgy dönt, hogy a bazárját fogja szabotálni. 
Bernice parasztja, amelyik a bazárja 3. mezőjén áll, visszatér a falujába. Emiatt ő már csak 1 ezüstöt és egy piaci mezőt fog kapni a 
2 ezüst és egy mező helyett. 
 

Abby úgy dönt, hogy Bernice kőbányáját fogja szabotálni. Bernice egyik kőfaragó parasztját visszateszi a falujába. Bernice maradék 
3 parasztja már csak 1 emlékművet tud építeni, 2 helyett. 
 

Ezzel a Bernice elleni összes szabotázst lejátszották. 
 

Most már csak Colin városa elleni támadást kell megoldani. Colin védelmi ereje 4 (0 katona + a 4-es hős), Bernice támadási ereje 
pedig szintén 4 (3 katona + az 1-es hős). A támadás így sikertelen volt, mert a támadó sereg ereje nem nagyobb a védő sereg 
erejénél. Épp ezért Colin ellen nem lehet szabotázsokat elkövetni. 
 

Mindezek után mindenki, Abbyt kivéve (aki 0-ás hőst játszott ki) eldobja a hős kártyáját képpel lefelé, a saját hős kártya dobott lapjai 
közé. Abby a kezébe veszi vissza a 0-ás hősét. 
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B.) kereskedők feladatainak végrehajtása 
 

A kereskedők feladata, hogy jövedelmet termeljenek a királyuk 
számára. 
 

Ha a bazár speciális mezőin (1, 3 és 6) áll kereskedőnek beosztott paraszt 
figura, akkor a király 1-1 ezüstöt kap a banktól, minden ilyen kereskedő után. 
 

Ha a királynak áll, vagy fekszik akár egyetlen kereskedője is a bazár egyik 
mezőjén, akkor megkapja az összes érmét a központi tábla egyik piac 
mezőjéről. 
 

A fázis legelején a központi tábla piac mezői közül azt, amelyiken a legtöbb 
pénzérme található, ki kell üríteni (az érmék a bankba kerülnek). 
 

Ez után a legtöbb kereskedővel rendelkező király elveszi az összes érmét arról 
a piaci mezőről, ahol a legtöbb érme található. A második legtöbb 
kereskedővel rendelkező király elveszi a második legtöbb érmét a központi 
tábla egyik piac mezőjéről, és így tovább, amíg minden király sorra nem 
kerül. Előfordulhat, hogy egy királynak már csak üres piaci mező jut, ekkor 
innen nem kap pénzt. Azonos kereskedőszám esetén a királyok királyától 
óramutató járása szerinti irányba haladva az előbb következő játékos vehet el 
előbb érméket az egyik piac mezőről. 
 

Ha a királynak csak egy (utolsó) kereskedője fekszik a bazárjában, akkor ő 
ezüstöt nem kap a speciális, 1-es bazár mezője után, de még mindig választhat 
egy piaci mezőt, ahonnan megkapja az ott lévő érméket (ha vannak). Az egy 
álló kereskedős király előbb választhat, mint az egy fekvő kereskedős király. 
 

Ha egy király nem osztott be egyetlen parasztot sem a bazárba kereskedőnek, 
sem ezüstöt nem kap, sem érméket nem vehet el a központi tábla piac 
mezőjéről. 
 

Ha marad még érme a központi táblán, a kereskedők feladatainak végrehajtása 
után, azok visszakerülnek a bankba. 
 
 
C.) kőfaragók feladatainak végrehajtása 
 

A kőfaragók építik az emlékműveket. 
 

Minden kőbányában lévő 2 kőfaragó után a király 1 emlékművet építhet a 
sorban következő üres emlékmű alapjára. Ha a király páratlan számú 
kőfaragóval rendelkezik, az utolsó kőfaragó munkája erre az évszakra elveszik 
(nem lehet átvinni a következő évszakra). 
 
 
D.) papok feladatainak végrehajtása 
 

A papok imádkoznak az istenekhez, hogy az istenek áldásukkal 
növeljék meg a betakarítható termés mennyiségét. 
 

Minden király a templom mellé készített (vagy már valamelyik mezőn álló) 
imádatot jelölő korongját leteszi (átteszi) arra a mezőre, ahol az utolsó papja 
áll. 
 

Minden évszakban, a parasztok beosztásakor, a papok a korong utáni mezőkre 
kerülnek elhelyezésre, így gyűjtve két évszakon keresztül az imádatot. 
 

Ha ez egy betakarítási évszak, a korong által jelzett teljes imádat szintet 
felajánlhatja majd a király az isteneknek, hogy a betakarított termés 
mennyiségét növelje meg vele (lásd később). 
 
 
E.) farmerek feladatainak végrehajtása 
     (csak a betakarítási évszakban) 
 

A farmerek felelnek az éves termésért, ők termelik a búzát. 
 

Az adott évre vonatkozó időjárás határozza meg azt, hogy egy farmer mennyi 
búzát tud megtermelni. Ez a mennyiség növekedhet az istenekhez szálló imák 
által, de csökkenhet minden sikeresen szabotált farmer után. 
 

A termés alap mennyiségét a felcsapott időjárás kártya adja meg. Száraz 
évben minden farmer 2 búzát termel, mérsékelt évben 3-at, míg esős évben 
4-et. 

 

Kereskedők: jövedelmet termelnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kőfaragók: emlékműveket építenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papok: a termés növeléséért imádkoznak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farmerek: felelnek a termésért, termelik a 
búzát. 
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Meg kell fordítani az év elején felcsapott időjárás kártyát. A kártya hátoldala 
mutatja meg, hogy mekkora imádat szintre van ahhoz szükség, hogy az 
istenek megnöveljék a betakarított termést. 
 

Ha a város imádat szintje nagyobb, vagy egyenlő mint az időjárás kártya 
hátoldalán szereplő szám, a király megnövelheti a termést azzal, hogy kéri rá 
az istenek áldását. Ehhez a templomon lévő korongját a számnyival kisebb 
mezőre mozgatja át (vagy teszi a temploma mellé, ha az aktuális imádat 
szintjéből kivonva a kártya hátoldalán lévő számot, nullát kap eredményül). 
Természetesen a király úgy is dönthet, hogy nem kívánja megáldani a termést. 
 

Ha a király megnöveli az istenek áldása segítségével a termést, minden áldott 
farmere további 1 búzát termel szántóföldenként (száraz évben 3-at, 
mérsékeltben 4-et, esősben 5-öt). 
 

Minden farmer, aki egy szabotázs miatt a szántóföldön fekszik, egyel 
kevesebb búzát termel, mint normál esetben (száraz évben 1-et, mérsékelt 
évben 2-öt, esős évben 3-at). Hiába áldja meg a termést a király, a szabotált 
farmerek nem termelnek ennél többet az áldástól sem. 
 

évszak száraz mérsékelt esős 
búza / farmer 2 3 4 

búza / áldott farmer 3 4 5 
búza / szabotált farmer 1 2 3 

 

Minden király kiszámolja, hogy a farmerei összesen mennyi búzát termeltek 
az évszakban, majd elvesz ennyi búza jelzőt, és a város táblájára teszi a többi 
ilyen jelző közé (a magtár mezőjére). 
 
 
E.) az istenek áldása (csak a betakarítási évszakban)  
 

Minden király, hogy megnövelhesse a termést, további áldás kártyát kaphat. A 
királyok úgy juthatnak áldás kártyához, ha a templomon lévő imádat szint 
jelölő korongjukat kettővel kisebb számú mezőre mozgatják. A király 
természetesen dönthet úgy is, hogy nem kíván élni ezzel az áldással. 
 

Fontos: ha egy király nem kérte az istenek áldását a termésére, nem is 
kaphat áldás kártyát, még akkor sem, ha az imádat szintje 2-nél több. 
 

Miután minden király eldöntötte, hogy akar-e áldás kártyát kapni, vagy nem, 
fel kell csapni a legfelső áldás kártyát. Minden király, aki akarta magának az 
áldás kártyát, most megkapja annak jutalmát: 3 búza, 2 ezüst, vagy 1 emlékmű 
formájában. Ha az áldás kártya után emlékművet kapnak a királyok, az, 
akinek már az összes emlékműve felépült, nem kap semmit, de a 2 imádat 
pontját azért el kellett költenie. A fel nem használt imádat pontok átvihetők a 
következő évre. A felcsapott kártyát el kell dobni. 
 

Fontos: ha egyik király sem kívánt magának áldás kártyát, a legfelső lapot 
attól még fel kell csapni, majd el kell dobni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
istenek áldása: a bonusz termésért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
példajáték: 
Abby, Bernice, Colin, és David a farmerek feladatait oldják meg. Ez 
egy mérsékelt év. Abbynak 4 farmere van, az imádat szintje 6-os. 
Bernicének 5 farmere van, de ezek közül 1 fekszik egy sikeres szabo- 
tázs következtében; az ő imádat szintje 7-es. Collinnak 5 farmere és 
4-es imádat szintje van; míg David 4 farmerrel és 8-as imádattal 
rendelkezik. 
 

Mivel ez egy mérsékelt év, minden farmer 3 búzát termel alapból, a 
szabotált farmerek pedig 2-t. 
 

Az időjárás kártyát átfordítva, annak hátoldalán egy 5-ös szám van, 
valamint hogy egy száraz év fog következni. Abby, Bernice és David 
úgy dönt, hogy kérik az istenek áldását, és elköltik a kártyán jelzett 
5 imádat szintet (5-tel lejjebb mozgatják a korongjaikat). Colin nem 
tudja az istenek áldását kérni (csak 4-es az imádat szintje), viszont a 
következő évet ezzel a 4-es imádattal fogja kezdeni. 
 

Abby 4 farmere 16 búzát termel (3 búza farmerenként alapból, plusz 1 
búza farmerenként az áldás miatt). Bernice 5 farmere 18 búzát termel 
(4 farmere 3+1 búzát, a szabotált farmere csak 2 búzát). Colin 5 far- 
mere 15 búzát termel (áldás nélkül csak 3-at alapból farmerenként). 
David 4 farmere pedig 16 búzát termel (áldással együtt 3+1 búzát 
farmerenként). A megtermelt búza mennyiségének megfelelő számú búza jelzőt mindnyájan a város táblájuk magtár mezőjére teszik. 
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 4. a parasztok visszatérnek 
 
Miután minden feladat végrehajtásra került a városokban, 
minden paraszt visszakerül a faluba. 
 

 
 
 
 5. királyok királya kártya átadása 
 
A királyok királya választ egy új első játékost. Ez lehet 
bármelyik játékos (aki nem ő maga), majd átadja neki a 
királyok királya kártyát. 
 
 
II. BETAKARÍTÁSI ÉVSZAK 
 
(Az egyes fázisok leírását lásd a termő évszaknál.) 
 
1. az aktuális évszak kezdete 
 

2. parasztok beosztása (beleértve a farmereket is) 
 

3. feladatok végrehajtása 
 

4. a parasztok visszatérnek 
 

5. királyok királya kártya átadása 
 
 
III. ÉV VÉGE 
 
1. népesség fenntartása 
 
Minden év végén (miután egy termő évszak és egy betakarítási évszak is véget 
ért), minden királynak meg kell etetnie az alattvalóit, reménykedve abban, 
hogy fejleszteni is tudja a népességét. 
 
a.) a nép megetetése 

Minden királynak annyi búzát kell elköltenie, ahány parasztja jelenleg a 
városában él, annak érdekében, hogy a népességszámot meg tudja tartani 
a következő évben is. Ha a városban több paraszt él, mint ahány búzája a 
királynak van, annyi parasztot kell megetetnie a búzakészletéből, 
amennyit csak lehetséges. A búzakészlet feletti számú parasztok (akik 
nem kaptak enni) elhagyják a várost, és vissza kell őket tenni a közös 
készletbe. 
 

Ha a királynak nincs egy búzája sem a magtárában, az összes paraszt 
elhagyja a városát, és visszakerülnek a közös készletbe. Ez után a királyt 
a feldühödött tömeg száműzi, a nevét pedig örökre elfelejti a történelem. 
Ha az elűzött király volt a királyok királya, azonnal új első játékost kell 
választani. 
 

Egyik király sem dönthet úgy, hogy kevesebb parasztot etet meg a 
városában, mint amennyit meg tudna. 

 

4. a parasztok visszatérnek 
 
A város összes parasztja visszakerül a falu 
mezőire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. királyok királya kártya átadása 
 
A jelenlegi királyok királya választ egy új első 
játékost a következő évszakra. Bármelyik 
játékost választhatja, aki nem ő maga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. népesség fenntartása 
 
Az év végén minden királynak meg kell 
etetnie a népét, és remélhetőleg fejleszteni a 
népességet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.) a nép megetetése 
A búzakészleten felüli parasztok elhagyják a 
várost és visszakerülnek a közös készletbe. 
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b.) a lakosságszám megnövelése 
Ha a királynak még maradt búzája a magtárába, miután megetette a teljes 
lakosságát, elkölthet búzát arra, hogy megnövelje a városa népességét. 
Az elköltendő búza mennyiségét, amiért új parasztokat tud a városába 
csábítani, az alábbi táblázat adja meg: 
 

további parasztok 1 2 3 4 5 6 
teljes búza költség 1 3 6 10 15 21 

 

Abban a valószínűtlen esetben, ha van még olyan király, aki növelni 
szeretné a népességét, de a közös készletben már nincs paraszt figura, 
használjatok helyette bármilyen más figurát, valamelyik másik 
társasjátékból. 

 
c.) a népesség jelző beállítása 

Miután a királyok már megetették az alattvalóikat, és esetleg vásároltak 
új parasztokat, be kell állítaniuk a város táblájuk tetején lévő népesség 
jelzőjüket: a korongjukat egyszerűen arra a számra helyezik, ahány 
paraszt figura található a falujuk mezőin. 
 
 

2. győzelmi feltételek ellenőrzése 
 
Minden év végén (a teljes termő és betakarítási évszakok lejátszása után) 
minden királynak ellenőriznie kell, hogy közülük egy, vagy több király nem 
teljesítette-e sikerrel az istenek küldetését. Ahhoz, hogy egy király nyerni 
tudjon, az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 
 

 10 műemléket épített fel ÉS 
 a teljes népessége legalább 16 paraszt. 

 

Mindkét győzelmi feltételt igen könnyű ellenőrizni: egyszerűen rá kell nézni a 
város tábla tetején lévő mezőkre. 
 

Ha csupán egy király teljesíti a fenti feltételeket, akkor az a király nyerte meg 
a játékot, egy olyan birodalmat építve, amilyet még nem látott a világ! Ha két, 
vagy több királynak is sikerült teljesítenie a győzelmi feltételeket egy év 
végén, akkor közülük az a király nyer, akinek több parasztja van. Ha még így 
is egyenlő, az a király nyer közülük, akinek nagyobb a búza jelzőinek és érme 
jelzőinek összege. Ha két, vagy több király városa még ekkor is egyenlő, 
akkor azok a királyok egy uralkodói közösséget hoznak létre, és mindnyájan 
osztoznak a győzelembe. 
 

Ha nincs olyan király, aki az év végén teljesítette volna az istenek küldetését, 
új év kezdődik. Amennyiben elfogy az időjárás pakli, és az új év legelején 
már nem lehet új időjárás kártyát felcsapni, a királyoknak nem sikerült időben 
befejezniük az istenek küldetését, így mindnyájan veszítettek. 

 

 
b.) a lakosságszám megnövelése 
Ha a királynak még maradt búzája a 
magtárába, miután megetette a teljes lakossá-
gát, elkölthet búzát arra, hogy megnövelje 
városa népességét. 
 
 
 
 
 
 
 

c.) a népesség jelző beállítása 
 
 
 
 
 
 
2. győzelmi feltételek ellenőrzése 
 
Minden év végén (a teljes termő és betakarítási 
évszakok lejátszása után) minden királynak 
ellenőriznie kell, hogy közülük egy, vagy több 
király nem teljesítette-e sikerrel az istenek 
küldetését. Ahhoz, hogy egy király nyerni 
tudjon, az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 
 

 10 műemléket épített fel és 
 a teljes népessége legalább 16 paraszt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPECIÁLIS SZABÁLYOK 2 JÁTÉKOS ESETÉN 
 
 
Ha az Alba Longával 2 játékos játszik, a normál szabályokat kell követniük, az 
alábbiak kivételével: 
 
1. A központi táblának csak az I.-III. piac mezőjét szabad használni. 
 

2. Az Assisi játékvariánst KELL használni (lásd később). 
 

3. Minden „törvény ülést” úgy kell a játékosoknak kijátszaniuk, mintha mindketten 
 2-2 játékossal játszanának. Azaz az éppen „törvényt ülő” játékos dob a négy 
 dobóhasábbal, majd választ közülük egyet (ha nem nulla, kifizeti a dobás árát). 
 Ez után a 2. játékos 1 ezüstért vehet egy másik dobóhasábot, majd az első játékos 
 szintén 1 ezüstért egy harmadikat, és a 2. játékos (ha akarja), újabb 1 ezüstért 
 megveheti az utolsó dobóhasábot. Ez után a 2. játékos „ülhet törvényt” ugyan 
 ezek a szabályok betartásával. Stb. 
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JÁTÉKVARIÁNSOK 
 
A JÓL VÉGZETT MUNKA 
 
Ez a játékvariáns felgyorsítja a játékot, megjutalmazva a királyokat a 
legjobban dolgozó parasztjaik után. A játékot a normál szabályok szerint kell 
előkészíteni. Ez után minden király a 3. saját korongját a faluja közelébe 
készíti. A játék a normál szabályok szerint zajlik, az alábbi kiegészítésekkel: 
 

katonák feladatainak végrehajtása 
Mielőtt a királyok döntenek arról, hogy melyik várost akarják 
megtámadni, a legtöbb katonával rendelkező király visszaveheti 
az egyik hős kártyáját az eldobottak közül az aktív lapjai közé. 
Amennyiben nincs legnagyobb sereg (két, vagy több királynak is 
ugyan annyi katonája van), egyikük sem kapja meg ezt a jutalmat. 
A legelső támadáskor, amikor még mindegyik hős kártya aktív, 
nem kap jutalmat a legnagyobb sereg tulajdonosa. 

 

kőfaragók feladatainak végrehajtása 
Az a király, akinek a legtöbb kőfaragója van, fejlesztheti a faluját 
is, az emlékművek építésén túl. Ha még nincs a faluja egyik 
mezőjén sem a 3. saját korongja, akkor azt az 1. mezőre teszi, ha 
már valamelyik falu mezőn van a korongja, akkor egy mezővel 
feljebb csúsztatja. Ha a kőfaragószám döntetlen, egyik király sem 
kapja meg a jutalmat. 

 

papok feladatainak végrehajtása 
Az a király, akinek a betakarítási fázis végén legmagasabb az 
imádat szintje (legnagyobb számú mezőn áll a templomán lévő 
korongja), megkapja az áhítat jelző (barna) korongot is. Ezzel a 
király további áldásban részesül majd az istenek kegyelméből. Ha 
az imádat szint döntetlen, egyik király sem kapja meg a barna 
korongot. 

 

farmerok feladatainak végrehajtása (csak a betakarítási évszakban) 
Az a király, akinek a betakarítási évszakban a legtöbb álló (nem 
szabotált) farmere van a szántóföldeken és a magtár mezőjén, 2 
jutalom búzát kap. Ha a farmerek száma döntetlen, egyik király 
sem kapja meg a jutalmat. 

 

az istenek áldása (csak a betakarítási évszakban) 
Annak a királynak, akinél ott az áhítat jelző (barna) korong, csak 
1 mezőt kell visszamozgatnia a templomán lévő imádat szint 
jelző korongját (2 helyett), amikor az istenek áldását kéri a 
termésre (áldás kártya felcsapása). 
 

Ez után az áhítat jelző (barna) korongot vissza kell tenni a közös 
készletbe, függetlenül attól, hogy a király vásárolt-e áldás kártyát, 
vagy nem. 

 

a parasztok visszatérnek 
A faluba visszatérő parasztokat az esetleg ott lévő (falu 
fejlesztésére kapott) korong UTÁNI mezőktől kell elkezdeni 
egyesével lerakni. 

 

győzelmi feltételek ellenőrzése 
A győzelemhez egy királynak az alábbi feltételeket kell 
teljesítenie: 
 

 10 műemléket épített fel ÉS 
 a teljes népessége legalább 16 paraszt (a parasztok tényleges 

darabszáma számít, a falu fejlesztése után kapott korong nem). 
 
 
HADIZSÁKMÁNY 
 
Ebben a játékvariánsban a királyok közvetlenül élvezhetik egy győztes csata 
eredményeit. Azok a királyok, akik egy olyan várost támadnak meg, amiben 
nem épült eddig több emlékmű, mint náluk, a megtámadott város szabotált 
parasztjait saját városukban dolgoztathatják. A játék a normál szabályok 
szerint zajlik, az alábbi kiegészítésekkel: 

 

 

A JÓL VÉGZETT MUNKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a parasztok visszatérnek: 
A faluba visszatérő parasztokat az esetleg ott 
lévő korong UTÁNI mezőktől kell elkezdeni 
egyesével lerakni. 
 
 
 
 
 

A falu fejlesztése miatt kapott korong abban 
segít, hogy alacsonyabb népességszint mellett 
hamarabb el lehessen érni a szabadon 
beosztható mezőket. 
 

 
 
HADIZSÁKMÁNY 
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szabotázs végrehajtása 
Ha a támadó városában nincs több emlékmű felépítve, mint a védő 
városában (azaz a támadó városa ugyanannyi, vagy kevesebb 
emlékművel rendelkezik, mint a védő), a szabotált parasztokat „elfogja” 
hogy a saját városában dolgoztassa őket. Ennek megjelenítésére szolgál a 
10 fekete színű (elfogott) paraszt. Az elfogott parasztok ugyan arra a 
munkahelyre kerülnek, amelyiken szabotálták őket (csak éppen a támadó 
városába). A megtámadott város szabotált parasztjai ugyan úgy 
visszatérnek a saját falujukba (vagy el kell őket fektetni), ahogy az a 
normál szabályokban szerepel. 
 

elfogott kereskedők 
Az elfogott kereskedők a támadó király bazárjába kerülnek ugyan úgy, 
mintha egy parasztot osztott volna be ide. 
 

Fontos: ha a védekező király utolsó kereskedőjét is szabotálják, azt a 
kereskedőt elfekteti a bazár 1-es mezőjén. A támadó király ugyan úgy 
megkapja az elfogott parasztot szimbolizáló fekete parasztját, amit a 
bazárja utolsó szabad mezőjére tesz (vagy mellé, ha már betelt). 
 

elfogott kőfaragók 
Az elfogott kőfaragók a támadó király kőbányájába kerülnek ugyan úgy, 
mintha egy parasztot osztott volna be ide. 
 

elfogott papok 
Az elfogott papok a támadó király templomába kerülnek ugyan úgy, 
mintha egy parasztot osztott volna be ide. 
 

elfogott farmerek 
Először a magtárban lévő farmereket kell „elfogni”. A magtárból elfogott 
farmerek a saját falujukba kerülnek vissza, a szántóföldeken elfogott 
farmereket el kell fektetni.  
 

Ha a hadizsákmány játékvariánst együtt használjátok a jól végzett munka 
játékvariánssal, akkor az elfogott (fekete) farmereket a támadó csak a 
saját magtárába teheti, még akkor is, ha van még egy, vagy több szabad 
szántóföldje. 
 

Ha a hadizsákmány játékvariánst nem használjátok együtt a jól végzett 
munka játékvariánssal, akkor az elfogott (fekete) farmereket nem is kell a 
támadó város magtárába tenni, ehelyett a támadó minden ilyen 
(képzeletben) elfogott farmer után 1 búzát kap. 

 

a parasztok visszatérnek 
Az elfogott (fekete) parasztokat vissza kell tenni a közös készletbe. 

 
 
ASSISI (2-4 játékos részére) 
 
Azok a királyok, akik nem szeretnek megtámadni más királyokat, vagy akik 
több választási lehetőséget akarnak a háborúk során, használhatják ezt a 
játékvariánst. Ezt a játékvariánst KELL használni 2 személyes játék esetén is. 
Assisi városától a harcok során különböző árucikkeket rabolhatnak el a 
támadói. A játék a normál szabályok szerint zajlik, az alábbi kiegészítésekkel: 
 
előkészületek 

Reate városa nem választható játékos városnak. Assisi Reate város 
táblájának hátoldalán található. Tegyetek 3 paraszt figurát Assisi város 
táblájára. A parasztok Assisi aktuális védőerejét mutatják. Assisi 2 
fosztogatható tétellel rendelkezik induláskor: 1 ezüst érmével és 2 
búzával, melyet a fosztogatási mezőire kell tenni. 
 

Fontos: a 2 búza is egyetlen fosztogatható tételnek számít. 
 

A királyoknak nem kell visszatenniük a dobozba Reate város kártyáikat, 
mert ezek fogják Assisi városát jelképezni. 

 
katonák feladatainak végrehajtása 
 

válaszd ki a megtámadandó várost: 
Bármelyik király megtámadhatja Assisit is, egy másik (játékos) király 
helyett. Ehhez a Reate város kártyáját kell képpel lefelé letennie az 
asztalra (mely Assisit jelképezi). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikeres támadás: 
Sárga sikeresen szabotálja kék kőbányáját. 
Kék kőfejtő parasztja visszakerül a falujába, 
sárga pedig kap egy fekete (elfogott) paraszt 
figurát a saját kőbányájába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSISI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
válaszd ki a megtámadandó 
várost: 
egy másik király helyett 
Assisit is meg lehet támadni, 
amit a Reate város kártya 
kiválasztásával lehet jelölni 
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a támadás sikerének meghatározása: 
A támadásokat egyszerre kell megoldani, városonként haladva, Assisival 
kezdve, majd a királyok királyának városával folytatva, és innen játék 
sorrendben tovább haladva, az óramutató járásának megfelelő irányba. 
 

Az, hogy a támadás sikeres volt-e, a szabotázsok lehetséges száma, 
valamint a szabotázsok sorrendje a normál szabályok szerint zajlik azzal 
a kivétellel, hogy Assisi nem játszik ki hős kártyát. 
 

Assisi szabotálása 
 

Amikor egy király Assisi városát szabotálja, akkor elvesz a fosztogatható 
tételek közül egyet: 1 ezüstöt, 2 búzát, vagy egy parasztot (csak egy 
későbbi évszakban lesz elérhető). Az elfogott Assisi parasztot bármelyik 
munkahelyre be lehet osztani (kivéve katonának) olyan módon, mint 
ahogy az a hadizsákmány játékvariánsban szerepel. 
 

Ha az Assisi játékvariánst együtt használjátok a jól végzett munka 
játékvariánssal, akkor az elfogott (fekete) parasztot a támadó csak a saját 
magtárába teheti, még akkor is, ha van még egy, vagy több szabad 
szántóföldje. 
 

Ha az Assisi játékvariánst nem használjátok együtt a jól végzett munka 
játékvariánssal, akkor az elfogott (fekete) parasztot egyáltalán nem lehet 
a farmra beosztani. 
 

Assisis frissítése 
 

Miután az összes támadás lezajlott, Assisi városa frissül. Ha Assisi 
városát támadás érte ebben az évszakban, egy további parasztot kell tenni 
a védelmébe, függetlenül attól, hogy a támadás sikeres volt-e, avagy 
nem. Assisit maximum 8 paraszt védheti. 
 

A királyok királya hozzáad egy fosztogatható tételt Assisihez (leteszi a 
következő üres fosztogatási mezőre): 1 ezüstöt, 2 búzát, vagy egy 
(fekete) parasztot. Assisi város tábláján maximum 8 fosztogatható tétel 
lehet. Assisi város tábláján sohasem lehet 3 azonos fosztogatható tétel 
(azaz 3 ezüst, 3×2 búza, vagy 3 fekete paraszt). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Assisi szabotálása: 
Amikor egy király Assisi városát szabotálja, 
akkor elvesz a fosztogatható tételek közül 
egyet: 1 ezüstöt, 2 búzát, vagy egy parasztot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assisi frissítése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1977 óta a Boulogne-Billancourt Játékkönyvtár nemzetközi versenyeket szervez társas- és kártyajáték tervezők részére, és már több, 
mint 75 játékot adott ki. Több, mint 2500 játéktervező vett már részt ezeken a versenyeken... hogy miért? 
 

A verseny három célkitűzése miatt: 
 

 Tanács és támogatás adása a tervezőknek: hozzáértő szakemberek végeznek mélyreható vizsgálatot 
minden bemutatott alkotáson. A résztvevők teljes visszajelzést és megjegyzéseket kapnak arról, hogy 
lehetne javítani az általuk tervezett játékon. 

 Társasjátékos szakemberek közötti kapcsolat fejlesztése: a kitüntetett játékokat aktívan támogatják a 
játék kiadók. Több, mint egy átjáró az amatőrizmusból a professzionalizmusba, hisz a verseny 
legfontosabb célja az, hogy ösztönözze az eddig még ismeretlen, feltörekvő játéktervezőket. 

 A játékos közösséggel való kapcsolatok fejlesztése: a szemináriumokon 1000 feletti tag jelenik meg, 
így a Boulogne-Billancourt Játékkönyvtár tökéletes lehetőség arra, hogy a tervezők megismertessék 
játékaikat a szélesebb közönséggel. 

 

Kapcsolat: concours@cnjeu.fr 
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