
2-4 játékos számára 12 éves kor felett 
 

Anglia, 1558. A tiszteletreméltó Kingsbridge katedrálisa egy vallási gyűlölet által szétszakított város felett őrködik. Európa fele a 
protestánsok és katolikusok mélyen megosztott vallási konfliktusa között áll.  Anglia, Franciaország, Spanyolország és Hollandia 
mind a hatalomért és az erőforrásokért küzd. Ebben a politikailag instabil környezetben a játékosok azon versenyeznek, hogy a 
prominens családtagjaikat felsorakoztatva növeljék a befolyásukat. Európa szerte szövetségeket állítanak fel az előkelőségekkel és 
saját kereskedőházakat hoznak létre, hogy eladhassák az áruikat. Ezekben az országokban a vallásos hatalmi harcok folytonosak, 
és mindazok, akik a vesztésre álló vallással szimpatizálnak, időnként kiűzetésre kerülnek az országból. Ki lesz az, aki ebben a 
változó vallási helyzetben a legjobban tudja megragadni az irányítást? 
 

A JÁTÉK CÉLJA 
A játék célja, amennyire lehetséges, a legtöbb győzelmi pont megszerzése. A játék akkor fejeződik be, amint egy játékos eléri a 
győzelmi pontsávon az 50 győzelmi pontot. Az a játékos, aki a legtávolabb áll a győzelmi pontsávon, megnyeri a játékot.  
A játékosok elsősorban az áruik értékesítésével jutnak győzelmi pontokhoz, és azzal, hogy egy vallási konfliktus idején a győztes 
vallás tagjai.  
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 

 
1 játéktábla 

 

80 játékkártya: 

 

52 karakterkártya 16 eseménykártya a kártyák hátulja 

 

56 árulapka: 

14 könyv 14 érc 14 szövet 14 bor 

 
4 összefoglaló- 

kártya 
4 valláskártya 4 Loch Leven kártya 

 
28 előnylapka 

 
16 oltalomlapka 

 
2 fáklya 

(mindegyiket két 
darabból kell 
összeállítani) 

                
4 akciójelölő a játékosok 

színeiben 
4 győzelmi-pontjelölő a játékosok 

színeiben 
16 kereskedőház-jelölő a játékosok 

színeiben 

 

 
4 keresztjelölő 

1 kezdőjátékos-jelölő  
30 vallás-kőjelölő 

(10-10 lila, szürke és semleges színű) 
24 dobókocka (4-4 minden színből) 
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 Az első játék kezdetén óvatosan nyomkodjátok ki a tartóikból a 

lapkákat és szereljétek össze a fáklyákat.  
 A játék most négy játékos számára lesz elmagyarázva. A kettő 

vagy három játékosra vonatkozó különleges jellemzőket majd a 
játékszabály 10. oldalán ismertetjük, addig ne olvassátok el őket.  

 Tedd a játéktáblát az asztal közepére. A játéktábla négy országot 
ábrázol: Angliát, Franciaországot, Hollandiát és Spanyolországot, 
amit a regény nagyvárosai szimbolizálnak. Válogasd szét az 
árulapkákat típusaik szerint (könyv, érc, szövet és bor) és tedd 
őket a játéktábla mellé.  

 Ugyanígy, válogasd szét a vallás-kőjelölőket színűk szerinti 
csoportokra: 

A lila dobókocka egy „joker” kocka, amely bármelyik ország 
esetében felhasználható. Egészen addig, amíg ez az öt dobókocka 
nem kerül a karakterkártyákra, addig ezeket „szabad 
dobókockának” nevezik, amit minden játékos maga előtt helyez le. 
A fekete dobókocka a vallást jelképező dobókocka. Ellentétben a 
többivel, ezen a számok egytől ötig szerepelnek. A hatos helyett van 
egy második hármas szám rajta.  
 Mindenki dobjon a fekete dobókockával és tegye azt a 

valláskártyájára. Az érték, amit dobott azt jelzi, hogy ehhez a 
vallási irányzathoz hány fordulón keresztül fog tartozni.  
 

Például: A kék játékos játékelőkészülete. 
 

 
lila színű = 
katolikus 

szürke  színű = 
protestáns 

semleges színű = 
semleges 

 Minden játékos válasszon egy színt és vegye magához a hozzá 
tartozó négy kereskedőház-jelölőt, egy győzelmi-pontjelölőt, egy 
akciókorongot, egy valláskártyát és egy összefoglaló-kártyát.  

 Mindenki tegye maga elé az összefoglaló-kártyáját képpel felfelé 
úgy, hogy „Az év első fele” felirat legyen látható.  

 Minden játékos véletlenszerűen kapjon egy Loch Leven kártyát. 
A kártya hátlapja határozza meg azt a vallási irányzatot, amellyel a 
játékos kezd. Majd tegyétek a valláskártyátokat a megfelelő 
oldalával felfelé a játéktábla jobb oldalára, az összefoglaló-kártya 
mellé.  

 Szintén vegyen magához mindenki egy oltalomjelölőt, és egy 
árulapkát abból a típusból, amit a kép ábrázol. Ezen kívül, 
mindenkinek a Loch Leven kártyájának a hátulja megmutatja az 
akciósávon a kiindulási mezőjét (játéktábla jobb alsó részén). 
Minden játékos tegye az akciókorongját arra a mezőre.  

 

Például: A kék játékos protestásként kezd. A játékos kap egy oltalom- 
és egy ércjelölőt, és az akciókorongját az akciósávon lévő fehér 
hajóikonra teszi.  
 

 
 Ezután, a Loch Leven kártyáját mindenki a „Loch Leven” felirattal 

felfelé, az összefoglaló kártyája bal oldalára tegye.  
 A győzelmi-pontjelölőiteket rakjátok a győzelmi-pontsáv kettes 

mezőjére.  
 Minden játékos vegyen el hat különböző színű dobókockát.        

E színek közül, négy szín négy országot (saját városokkal) 
képvisel, amik a következőek:  

 

Fehér = Anglia (Kingsbridge) 
Kék = Franciaország (Párizs) 
Narancssárga = Hollandia (Antwerp) 
Barna = Spanyolország (Sevilla) 

 

 

 A karakter- és eseménykártyák hátoldala különböző színű, 
ami a négy ország színének felel meg. Ennek megfelelően 
válogasd ki színenként a kártyákat, és keverd meg egyenként a 
paklikat. Ezt a négy paklit képpel lefelé fordítva, tedd a 
játéktábla köré, hogy a színeik megegyezzenek az őket 
képviselő országokéval, amelyek mellé lekerültek.  

 Mindegyik pakli felső kártyalapját fordítsd át és hagyd ezt a 
kártyalapot a paklija tetején. Ha egy eseménykártyát fordítasz át 
a játék kezdetén, dobd el a kártyát anélkül, hogy az esemény 
bekövetkezne. Ezután fordítsd át a következő kártyát az összes 
paklin addig, amíg egy nyílt karakterkártya nem fekszik 
mindegyiknek a tetején.  

 Tegyél mindegyik kártya tetejére egy megfelelő vallás- 
kőjelölőt. A kőjelölők színe (katolikus, protestáns vagy 
semleges), amit a karakterek játékba hoznak, a karakterek neve 
mellett van ábrázolva.  

 Keverd össze az előnylapkákat, és tedd őket két lefedett 
halomba a játéktábla bal felső sarkába.  

 Az oltalomlapkákat helyezd két pakliba Kingsbridge 
katedrálisába.  

 A fáklyákat a játéktábla mellé tedd.  
 Az a játékos, aki a legutoljára volt templomban, megkapja a 

kezdőjátékos-jelölőt és kezdi a játékot.  
 A kezdőjátékos személye nem változik a játék során. Annak 

érdekében, hogy minden játékos egyenlő számú 
játékfordulóban vegyen részt, a játék akkor ér véget, miután a 
kezdőjátékos jobb oldalán ülő játékos utolsó fordulója is 
befejeződik.   

 



 

A JÁTÉKTÁBLA BEMUTATÁSA 
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 A játéktábla egy stilizált 16. századi Európa térképét (Anglia 
nézőpontjából) ábrázolja Angliáról, Franciaországról, 
Spanyolországról és Hollandiáról. Megtaláljuk rajta minden 
egyes ország fővárosát: a kitalált Kingsbridge-t, Párizst, Sevillát 
és Antwerp-et.  
 

 Minden országban két különböző árut tudsz eladni. Az áruk 
típusa és hogy mennyi győzelmi pontértéke van eladáskor, 
minden egyes országnál feltüntetett árumező-költség jelzi.  

 

 Ahhoz, hogy eladhass egy országban, rendelkezned kell egy 
kereskedőházzal a hat aktív kereskedőház egyik helyszínén.  

 

 A vallás-kőjelölők a játék során a vallásmezőkre kerülnek 
lehelyezésre, egészen addig, amíg minden országban teljesen 
lefedésre kerülnek és ebből egy vallási konfliktus robban ki.  

 

 Az akciósáv a játéktábla jobb alsó sarkában található, ahol 
minden játékos az akciókorongját használja.  

 

 A győzelmi pontsáv a játéktábla bal oldalán és tetején fut.  
 

 

A JÁTÉKMENET ÁTTEKINTÉSE 

áru-
lapkák 

vallás-kőjelölők 

akciósáv 

akciójelölő 

árumező-költség 

vallásmező győzelmi-
pontsáv 

Az aktív 
kereskedőházak 

helyszíne. 

 Minden játékos hat dobókockával rendelkezik. A fekete 
dobókocka azt határozza meg, hogy egy játékos mennyi ideig 
tartozik az adott valláshoz. A játékosok minden fordulóban 
arra használják a megmaradt dobókockájukat, hogy egy 
karakterkártyát húznak. A karakterkártyák egy akciót 
engedélyeznek, amit a játékos fordulónként egyszer hajthat 
végre. A játékosnak az adott karakterkártyákhoz tartozó 
fordulók számát, a dobókockával dobott eredmény határozza 
meg. Amíg a dobókocka a kártya tetején van, addig az a 
dobókocka nem használható más célokra.  
 

 Amikor a játékosok felhúznak egy karakterkártyát, azzal 
megnyitnak egy kereskedőházat a megfelelő országban. Egy 
játékos csak olyan országban kaphat győzelmi pontokat áruk 
értékesítése után, ahol kereskedőházzal rendelkezik.                  
A kereskedőházak helyszíneinek a sorszáma, nincs hatással az 
eladással kapható győzelmi pontokra.  
 

 A kiválasztott karakterkártyával egy vallási-kőjelölő is jár, amit 
a karakter országába kell lehelyezni. Ha egy országban már 
négy vallási kőjelölő van, akkor abban az országban vallási 
konfliktus alakul ki. Ezen a ponton a játékosok leellenőrzik, 
hogy melyik vallásnak van több köve az adott országban. 
Ezután minden játékos, akinek van egy kereskedőháza az adott 
országban és a többségi valláshoz tartozik, győzelmi pontokat 
kap, ami egyenlő annak a helyszínnek a sorszámával, ahol a 
játékos aktív kereskedőháza áll. Amennyiben, a játékos a 
kisebbségi valláshoz tartozik, azzal elveszíti a kereskedőházát és 
az áruk értékesítésének képességét az adott országban.  

 

 A kiválasztott karakterkártya kivételével, a játékosok minden 
fordulóban befolyásolják a játékmenetet azáltal, hogy 
végrehajtanak egy akciót az akciósávon. Ehhez a szabad 
dobókockájuk egyikét használják, amit még nem használtak fel 
a karakterkártyájukhoz. Minél több szabad dobókocka áll 
rendelkezésére a játékosnak, annál több választási lehetősége 
van az akciósávon. 

A JÁTÉKMENET  
 A játék körökön keresztül zajlik (= évek), amelynek 

mindegyike két részből áll (= félév).  
 

 A kezdőjátékos az első félévben végrehajtja az összes akcióját, 
majd ezután mindenki, az óramutató járásával megegyező 
irányba haladva követi őt. 

 

 Amint az első félévben az összes játékos elvégezte az akcióját, a 
kezdőjátékos a második félévvel folytatja. Itt is végrehajtja az 
összes akcióját, és ezután, a többi játékos ismét követi őt az 
óramutató járásával megegyező irányba.   

 

 Miután minden játékos végzett a második félévvel, a 
kezdőjátékos újra a következő év első félév akcióival folytatja.  

 

 A játék annak az évnek a végén fejeződik be, amikor egy játékos 
eléri az 50, vagy még magasabb győzelmi pontértéket. Majd 
minden játékos még a második félév végéig játszik.  
 



 

EGY JÁTÉKÉV FOLYAMATA 
Az év első fele: A dobókocka elforgatása és a 
karakterkártyák használata. 
Minden év kezdetén a játékosok a velük szövetségben álló 
embereket használják. Ugyanakkor ezek a szövetségek 
megszakadhatnak és a játékosok még vallást is válthatnak.  
 

 Minden év első felében, a saját készleteitekben elforgatjátok a 
kártyákon lévő dobókockákat úgy, hogy mindegyik kocka 
esetében a felfelé mutató értéket csökkentsétek eggyel. Ez azt 
jelenti, hogy eltelt egy év. A játék kezdetén (az 1. év első 
felében), csak a fekete vallásjelölő dobókocka van a 
valláskártyán. Ahogy a játék halad előre, minden 
karakterkártyán, amit birtokolsz egy dobókocka fog állni. A 2. 
év első felétől kezdve, miután elforgattad a vallásjelölő 
dobókockát, hogy csökkentsd az értékét eggyel, szintén 
csökkentsd mindegyik karakterkártyán lévő dobókocka értékét 
eggyel, haladva balról jobbra a körsorrend szerint. Majd az 
összes, a karakterkártyához kapcsolódó akciót egyszer 
végrehajtod.  

 Ha a dobókocka értéke egy, akkor azt nem tudod csökkenteni. 
 

Ha ez a vallásjelölő dobókockád, akkor azonnal dobj vele 
újra, és döntsd el, hogy katolikus, vagy protestáns maradsz-e. 
Amikor úgy döntesz, hogy megváltoztatod a vallásod, 
fordítsd át a valláskártyát, és a fekete dobókockát tedd a 
dobott értékkel a kártya tetejére.  

 

Ha ez a dobókocka az egyik karakterkártyádon van, akkor 
ez a kártya eltávolításra kerül a játékból, és már nem tudod
ennek a kártyának az akcióját használni. Tedd vissza a szabad 
dobókockák közé (amik nincsenek egy karakterkártyán sem), 
és ez majd az év második felében újra elérhető lesz számodra.  
 

 

 

Példák az év első felére:  
1. A piros játékosnak az alábbi kártyák vannak a készletében:  
 

Elforgatod a vallásjelölő dobókockád háromról kettőre. Ez azt 
jelenti, hogy még két évig katolikus maradsz. Ezután elforgatod a 
kék dobókockád négyről háromra, elvégezve a szövetkereskedő 
akcióját, amivel egy szövetjelölőt szerzel. Majd a barna 
dobókockád kettőről egyre, és egy oltalomlapkát kapsz Feria 
grófjától.  
 

2. A sárga játékosnak az alábbi kártyák vannak a készletében:  
 

A vallásjelölő dobókockája egyes értékű. Ezért újradobja, és négyes 
értéket kap. Úgy dönt, hogy megváltoztatja a vallását és átfordítja a 
valláskártyáját katolikusról protestánsra. A narancssárga 
dobókockáját átforgatja ötről négyre, amivel Huus atyától egy 
előnylapkát szerez.  
 

3. A zöld játékosnak az alábbi kártyák vannak a készletében:  
 

A zöld játékos elforgatja a vallásjelölő dobókockáját kettőről egyre. 
Ezzel csak a következő évben tudja újradobni ezt a dobókockát és 
dönteni az új vallási hűségről. Elforgatja a fehér dobókockáját 
ötről négyre, amiért két győzelmi pontot kap I. Erzsébettől.            
A barna dobókockája már az egyes számot jelzi. Ezt a dobókockát 
eltávolítja a szövetkereskedőről és visszateszi a szabad dobókockái 
közé. A kártyát is eltávolítja, amivel az akciója már nem lesz 
elérhető. Majd a kék dobókockáját átforgatja négyről háromra és a 
borkereskedőtől egy borjelölőt szerez.  
 



 

Az év második fele: a szabad dobókockák 
használata, egy karakterkártya kiválasztása, egy 
kereskedőház felállítása, és az akciósávon való 
előrehaladás. 
 Az év második felében a játékosok szövetségeket hoznak létre új 
emberekkel, akik előnyökhöz jutatják őket. Felállítják a 
kereskedőházaikat, amelyekkel képessé válnak az áruk 
értékesítésére, és akcióikkal befolyásolják a játékmenetet.  
 

 Miután a kezdőjátékos jobb oldalán ülő játékos is befejezi az év 
első felére vonatkozó akcióit, fordítsátok át az összefoglaló 
kártyáitokat „Az év második fele” oldalára.  

 Az év második fele mindig két fázisból áll: Az első fázis során 
az egyik szabad dobókockádat arra használod, hogy kiválassz 
egy karakterkártyát és hozzáadd a készletedhez. Majd ezután, 
végezd el a karakterkártyához tartozó akciókat. A második 
fázisban, mozgasd az akciókorongod az akciósávon és ezzel 
elvégezheted a kiválasztott akciót is.  

 A többi játékos csak akkor kezdheti el az év második felének az 
akcióit az óramutató járásával megegyező irányba haladva, ha a 
kezdőjátékos befejezte mindkét fázisát.  
 

Dobj a szabad dobókockával, válassz egy karakterkártyát, és 
állíts fel egy kereskedőházat: 
 

Például: A zöld játékos dob a fehér, a kék és a lila színű 
dobókockáival. Majd kiválasztja a fehér dobókockát, amely a 
négyest mutatja, és ezután felhúzza az angliai Francis Walsingham 
karakterkártyát.  
 

 A fordulód során dobj az összes szabad dobókockáddal. Ezek 
azok a dobókockák, amik egyik kártyádra sincsenek letéve.  

 Válassz egyet ezekből a dobókockákból, majd húzd fel annak a 
karakterkártya paklinak a felső lapját, amelyik megegyezik a 
választott dobókocka színével.  

 

Fontos: Ha egy játékos a lila, joker dobókockáját választja ki, 
akkor bármelyik ország karakterkártyáját felhúzhatja.  
 
 Első akcióként, a kiválasztott 

karakterkártya vallási-kőjelölőjét
tedd a kártya színével azonos ország 
üres vallásmezőjére. (A játékszabály 
9. oldalán elolvashatjátok a vallási- 
kőjelölők elkerülése érdekében 
lehelyezett oltalomlapkák szabályait.)   

 
Például: Angliában a szürke vallási-
kőjelölő (protestáns) az üres vallásmezőre 
kerül.  

Fontos: Ha ekkor, az ország összes vallásmezőjét elfoglalja egy 
vallási-kőjelölő, az év második felének a végén vallási konfliktus 
robban ki (további részleteket a 8. oldalon találtok). Azért, hogy 
ezt ne felejtsétek el, mintegy emlékeztetőül, tegyétek a 
fáklyajelölőt az adott vallásmezők mellé.  
 

 Majd a választott ország kereskedőház mezőjére tedd le az egyik 
kereskedőház-jelölőd, amelynek a helyszínét a dobókocka 
dobott értéke határozza meg. Amennyiben már foglalt lenne az 
adott helyszín, akkor az azt elfoglaló kereskedőházat told el 
eggyel alacsonyabb értékű helyszínre.  

 Például: Angliában a zöld játékos a kereskedőházak 4. 
helyszínére helyezheti a jelölőjét. Azonban, azt a helyszínt már a 
piros játékos kereskedőház-jelölője foglalja. Ezért a piros játékos 
jelölője átkerül a 3-as helyszínre, hogy a zöld játékos a 4-esre 
tudja tenni a sajátját.  
 

Ha a 3-as helyszínen a sárga játékos jelölője állt volna, akkor ezt 
a zöld játékos a 2-es helyszínre csúsztatta volna át, hogy a piros 
jelölője a 3-asra kerülhessen.  
 

Megjegyzés: Ha egy kereskedőházat letolnak az 1-es mezőről, 
akkor azt a játékosnak el kell távolítania a játéktábláról.    
A tulajdonosa azt később újra felhasználhatja majd.  
 

Fontos: Csak azokban az országokban értékesíthet árukat 
győzelmi pontokért a játékos, ahol kereskedőháza áll. Minden 
játékos csak egy kereskedőházzal rendelkezhet egy országban. 

 Ha egy kereskedőházat állítasz fel egy országban, ahol már van 
egy alacsonyabb helyszínen álló házad, mint az új 
kereskedőházért dobott érték, akkor ezzel tudod növelni az 
alacsonyabb helyszínen álló kereskedőházad értékét. Ehhez 
átcsúsztatod az adott kereskedőház-jelölőt a magasabb értékű 
helyszínre. Ha az új jelölőért dobott érték azonos, vagy 
alacsonyabb, akkor a helyszínt illetően nem történik semmi 
változás.  

 



 

Például: Angliában a zöld játékos a kereskedőházak 4. helyszínére 
helyezheti a jelölőjét, de neki már van egy jelölője a 2-es 
helyszínen. Ezért nem állít fel új házat, hanem átcsúsztatja a 
meglévőt a 2-es helyszínről a 4-esre. 

 

Például: A zöld játékos az új karakterét, a kártyakészletének jobb 
oldalára teszi le a ráhelyezett fehér dobókockával, aminek az értéke 
4-es. Miután ez megtörtént, a játékos négyszer használhatja Francis 
Walsingham-et. 

 

 Miután felállítottad a kereskedőházad, csak utána tudsz 
karakterkártyát húzni a pakliból és azt a készletedhez letenni a 
többi kártyád mellé, jobbról haladva.  
 

 A választott dobókockával és a lehelyezett karakterkártyával
jelzed, hogy hány évig leszel szövetségben ezzel a karakterrel.  

 Most az egyszer a játékos azonnal végrehajthatja az új 
karakterkártyájának az akcióját.  

 

Például: A zöld játékos a választott országban, Francis 
Walsingham-et alkalmazhatja egy vallás-kőjelölő eltávolítására, 
vagy lehelyezésére. 

 
A karakterkártyákon található összes szimbólum leírását a 11. 
oldalon találjátok meg. Ideális esetben, már minden játékosnak 
ismernie kell ezeket a játék kezdetén. Ezeket a szimbólumokat a 
karakterkártyákon, az akciósáv mezőiben és az előnylapkákon 
láthatjátok.  
 

 Egy új karakterkártya előkészítéséhez, fordítsd át az adott 
karakterkártya paklijának a legfelső lapját és tedd azt vissza rá 
képpel felfelé fordítva. Az ábrázolt vallási-kőjelölő azonnal a 
kártya tetejére kerül.  
 

 Ha egy eseménykártya kerül felhúzásra, olvasd fel hangosan a 
kártya szövegét és kövesd azonnal az utasításait. Ezután a kártya 
eltávolításra kerül, és új kártyát kell képpel felfelé fordítanod. Ha 
ismét egy eseménykártyát húzol fel, akkor azt hagyjátok 
figyelmen kívül és távolítsátok el a játékból. A játékosok fordulói 
alatt nem lehet egynél több esemény. Éppen ezért, számos 
kártya kerülhet így felfedésre, amíg egy karakterkártya nem kerül 
felhúzásra. Az új, felhúzott karakterkártyára tedd az annak 
megfelelő vallási-kőjelölőt.  

 

Egy új karakterkártya húzása és az eseménykártyán 
lévő utasítás követése, amikor az megjelenik. 
 

Egy akciókorong mozgatása az akciósávon és egy akció 
végrehajtása. 
 
 A fordulód végén az egyik szabad dobókockád arra kell 

használnod, hogy az akciókorongod mozgasd az akciósávon, és 
végrehajthatsz egy akciót.  
 

 A karakterkártyákkal ellentétben, az akciósáv esetében nincs 
jelentősége a dobókocka eredményének, csak a színének.  

 

 Válaszd ki az egyik szabad dobókockád, és az akciókorongod az 
óramutató járásával egyező irányba told el az akciósávon, a 
dobókockával azonos színű első szabad mezőre.  

 

 Az akciósáv bármelyik mezőjén csak egy akciókorong állhat. 
 

 Azonnal végrehajthatod annak az akciómezőnek az akcióját, 
ahová az akciókorongod került. Nem kötelező ezt az akciót 
végrehajtanod.  

 

 Az a dobókocka, amit felhasználsz a mozgáshoz, nem tekintendő 
„használtnak”, tehát a következő évben újra lehet vele dobni, 
szabad dobókocka marad.  

 

 Ötlet: Ahhoz, hogy gyorsan átlátható legyen, melyik 
akciómezőket tudja a játékos használni, segítség lehet az, ha a 
szabad kockáit az akciósáv adott akciómezői mellé illeszti az 
óramutató járásával egyező irányba haladva. 

 

Például: A sárga játékosnak az alábbi szabad dobókockái állnak 
rendelkezésre: 
 



 

Kiválasztja a lila dobókockát, amivel a következő lilával jelzett 
akciómezőre lép. Most a játékos Spanyolországban értékesíthet.   

 

 Egy győzelmi pont cseréjével (a győzelmi pontsávon egy 
mezőt visszalépsz a pontjelölőddel) átugorhatod a dobókocka 
színével egyező akciómezőt és a következőre léphetsz, egy 
azonos színű, szabad akciómezőre. Természetesen, ha két vagy 
három mezőt lépsz vissza a győzelmi pontsávon, akkor két vagy 
három üres akciómezőt ugorhatsz át.   

 Nem mozoghatsz körbe az akciósávon úgy, hogy odaérkezel 
vissza, ahonnan elindultál.  
 

A lila dobókocka helyett, a sárga játékos választhatott volna egy 
másik szabad kockát is, mint például a fehér színűt. Ezzel nem kell, 
hogy az első üres akciómezőre lépjen (1), de közben úgy dönt, hogy 
a következő üres mezőre lép (2). Ezen az akciómezőn szerezhet 
egy, vagy eladhat legfeljebb két szövetlapkát. Egy adott akciómező 
átugrása egy győzelmi pontba kerülhet. Itt a sárga játékosnak csak 
egy győzelmi pontot kell fizetnie, mert az első akciómezőt a zöld 
játékos akciókorongja fogalja el. A sárga játékos még két győzelmi 
pontért sem mozoghat a kezdeti akciómezőjére.  
 

 Ha egy játékos nem rendelkezik szabad dobókockával, akkor 
nem tudja mozgatni az akciókorongját ebben a fordulóban, és 
nem hajthatja végre annak az akciómezőnek az akcióját, ahol az 
akciókorongja van. Azonban, ha van szabad dobókockája, akkor 
mozognia kell, mert nem maradhat ugyanazon az akciómezőn 
(de magát az akciót, nem kötelező végrehajtani). 

 

A JÁTÉKÉV VÉGE 
Az a játékos, aki a kezdőjátékos jobb oldalán ül, amint befejezi az év 
második felének az akcióit, a kezdőjátékos a következő év első felével 
folytatja a játékot. Minden játékos fordítsa át az összefoglaló 
kártyáját „Az év első fele” oldalára.   
 

A JÁTÉK VÉGE ÉS A GYŐZTES 

 A játék befejeződik annak az évnek a végén, amikor egy játékos 
eléri az 50, vagy több győzelmi pontszámot. Ha több, mint 50 
győzelmi pontot ér el valaki, akkor a pontsávon folytatólagosan 
kell számolni (az 1-től ismét), majd a végén az 50-hez adni.  

 Minden játékos az év második felének a végéig játszik, ami a 
kezdőjátékos jobb oldalán ülő játékos utolsó akciója után 
fejeződik be.  

 Ha a játék végét kiváltó játékos pontszáma ismét 50 alá esik a 
pontveszteség miatt, attól még a játék befejeződik az aktuális év 
lejátszása után. 

 A játékosok még további győzelmi pontokat szereznek, amit a 
pontjelölőjükkel jeleznek a győzelmi pontsávon: 

a) Minden kereskedőházért 2 győzelmi pont jár bármelyik 
országban, amivel a játékos rendelkezik. 

b) Minden fel nem használt oltalomlapkáért 1 győzelmi pont jár. 
c) Minden kettő, nem értékesített árulapkáért 1 győzelmi pont 

jár (lefelé kerekítve). 
d) Az előnylapkákon ábrázolt győzelmi pontok. 

A játék öt 1 pontos, öt 2 pontos és kettő 3 pontos lapkát 
tartalmaz. 
Megjegyzés: Az előnylapkákon lévő győzelmi pontok csak a játék 
végén fedhetők fel. Ezek nem használhatók arra, hogy elérd az 50 
pontot, hogy kiváltsd ezzel a játék végét. 
 

Aki a legtávolabb áll a győzelmi pontsávon, az a játékos nyer.  
 

Példa a végső pontozásra: 
Az egyik játékosnak 3 kereskedőháza van a játéktáblán (= 6 győzelmi 
pont). A játékosnak szintén van egy oltalomlapkája (1 GYP), három 
árulapkája (1.5 vagy 1 GYP lefelé kerekítve), és kettő előnylapkája, 
amelynek az egyike 1 GYP míg a másik 2 GYP-ot ér (összesen 3 
GYP). Ezért a játékos 11 mezőt haladhat előre a győzelmi pontsávon.  
 

Döntetlen esetén a legtöbb eladatlan árulapkával rendelkező 
játékos a nyertes. Ha még mindig döntetlen, akkor az a játékos a 
győztes, akinek aktuálisan a legmagasabb szám található a 
valláskockája tetején. Ha ezt követően még mindig nincs győztes, 
akkor egyszerűen csak több nyertes van.  
 



 

EGYÉB SZABÁLYOK 
A kereskedőházak és az áruértékesítés. 
 
Fontos szabály kivétel nélkül: Árut értékesíteni csak abban az 
országban tudsz, ahol kereskedőházad áll.  
 

 Az adott országban lévő kereskedőházad még akkor is 
megtartod, ha túl kell adnod azon a karakterkártyán, amivel 
eredetileg felállítottad.  

 Azok az áruk, amiket eladhatsz egy országban, a 
kereskedőházak helyszínei mellett egy árumező-költség 
mezőben találhatók. Minden országban csak kétféle áru 
értékesíthető. Az egyik típusú árulapkáért 4, míg a másik 
típusért 2 győzelmi pontot szerzel (lent az ábrán).  

 Minden országban az ott bemutatott árutípusból fordulóként 
csak egyet értékesíthetsz.  

 Az árukat elsősorban az akciósávon végrehajtott akciókkal 
tudod eladni: 
  Ha az akciókorongod egy hajómezőre tolod, a színével 

egyező országban eladhatsz egy árut minden egyes típusból, 
ami feltüntetve van (egészen addig, amíg ott kereskedő-
házzal és az adott árulapkával rendelkezel).  
 

Például: Erre az akciómezőre lépve, Angliában eladhatsz 
egy szövetet és egy bort 4, illetve 2 győzelmi pontért. 
Eladhatsz éppen csak egy szövetet, vagy egy bort is, de nem 
többet, mint az adott árulapka egy darabját.  
 

Fontos: Erre az akciómezőre csak a lila dobókocka 
használatával tudsz mozogni. Ha a lila dobókockád (mint joker 
dobókocka) használod egy karakterkártya felhúzásához, akkor, 
amíg ez a karakterkártyán van, addig nem használhatod ezekre a 
célokra az akciósávon. 
 

Egy olyan akciómezőn, ahol az árulapkáknak a különleges 
ábrázolása van, ott választhatsz, hogy egy adott típusú 
árulapkát veszel el vagy értékesítesz. Legfeljebb kettő, az 
ábrán bemutatott típusú árulapkát adhatsz el (minden egyes 
országban, ahol el lehet adni), feltéve, ha rendelkezel 
kereskedőházzal az adott országban. 
 

 

Például: Erre az akciómezőre lépve Hollandiában és 
Angliában eladhatsz egy bort 4, illetve 2 győzelmi pontért. 
Eldöntheted, hogy egy vagy két országban értékesítesz, de 
mindig csak egy árulapkát országonként. 
 

 Továbbá, az árulapkákat a „kapitány” karakterkártyán keresztül 
is értékesítheted. Valamennyi ország karakterkártya paklijában 
van egy ilyen kártya. A kapitánykártya akcióján keresztül is 
értékesíthetsz egy választott árulapkát 3 győzelmi pontért 
(egészen addig, amíg ott kereskedőházzal rendelkezel és az adott 
típusú árulapka értékesíthető). Ugyanez az akció akkor is 
lehetséges, ha egy különleges előnylapkát használsz.   

 

Vallási konfliktus 
 
 Amikor valamelyik játékos fordulója végén egy ország 

valamennyi vallásmezője lefedésre kerül a vallás-
kőjelölőkkel, ott vallási konfliktus keletkezik. Aközött nincs 
különbség, hogy ez a forduló első vagy második félévében 
történik. Az év első felében a konfliktust le kell játszani, miután 
az aktuális játékos dobott a dobókockáival, csökkentette a 
valláskártyán lévő értéket eggyel, és használta a 
karakterkártyáját. A második félévben vallási konfliktus akkor 
keletkezik, amikor az aktuális játékos végrehajtotta az akciósáv 
akcióját. 
 

 Mivel a konfliktus a forduló végén játszható le, ezért a 
fáklyajelölőt tegyétek a vallásmezők mellé jelzett részre, mintegy 
emlékeztetőül.  

 

 Ha már nincs több üres vallásmező egy országban, akkor több 
kőjelölőt már nem lehet oda helyezni.  

 

 Amikor egy vallási konfliktus bekövetkezik, ellenőrizzétek le, 
hogy mennyi katolikus (lila) vagy protestáns (szürke) kőjelölő 
van az országban. A semleges vallási-kőjelölőket hagyjátok 
figyelmen kívül. Ha egy vallásnak többsége van az adott 
országban, akkor az a vallás nyeri a konfliktust.  

 

Megjegyzés: Annak nincs jelentősége, hogy egy országban 
melyik vallásmezőn áll egy kő.  
 
 
Például: A protestánsok az alábbi helyzetekben nyernek: 



 

 Minden olyan játékos, aki az adott országban kereskedőházzal 
rendelkezik és a győztes többségi valláshoz tartozik, győzelmi 
pontokat szerez. A győzelmi pont összege az a szám lesz, 
amelyik helyszínen a kereskedőháza áll.  
 

 Azok a játékosok, akik egy vallási konfliktus idején az adott 
országban tartózkodnak a kereskedőházukkal, és a kisebbségi 
valláshoz tartoznak, nem szereznek győzelmi pontot. Ezen 
kívül, el kell távolítaniuk az adott országból a 
kereskedőházukat.  
Megjegyzés: A kereskedőházuk nélkül nem értékesíthetnek az 
adott országban. Később azonban, egy karakterkártya 
felhúzásával ismét felállíthatnak ott egy kereskedőházat. 
 

 Azt a játékos nem érinti a vallási konfliktus, aki az adott 
országban nem rendelkezik kereskedőházzal. 
 

Példa egy konfliktus kimenetelére: Angliában a protestánsok 
megnyerték a vallási konfliktust. A piros és a zöld játékos 
protestáns, ezért a kereskedőházuk pozíciója szerint megszerzik a 
győzelmi pontjukat, ami 4 és 2. A sárga játékos katolikus, és mivel a 
kisebbségi valláshoz tartozik, el kell távolítania a kereskedőházát az 
országból. A kék játékos is protestáns, de nincs kereskedőháza 
Angliában, ezért nem szerez pontot.  

 

 Ha nincs többségi vallás, akkor a konfliktus elkerülhető. 
Egyik játékos sem kap győzelmi pontot és nem veszít senki sem 
kereskedőházat. 

  

 Miután egy konfliktus kialakult és lejátszottátok, az összes 
vallási-kőjelölőt a fáklyajelölővel együtt, vegyétek le az 
országról és tegyétek vissza készletébe (még akkor is, ha 
elkerültétek a konfliktust).  
 

 Ha a fordulód során egynél több országban alakul ki vallási 
konfliktus, akkor döntsd el a konfliktusok megoldásának a 
sorrendjét.  

 

 Miután egy konfliktus kialakul, még előfordulhat, hogy az 
országból egy adott vallási-kőjelölő eltávolításra kerül, mielőtt a 
forduló befejeződne. Ebben az esetben, a konfliktus még nem 
jön létre ott, és a fáklyát is le kell venned.  

A következő esetekben elkerülhető a konfliktus: 

Az eseménykártyák és az oltalomlapkák 
 
 Minden kártyapakli tartalmaz négy eseménykártyát: ebből 3-3 

negatív hatással lehet a játékosokra. Ugyanakkor, ezt a negatív 
hatást mindenki megakadályozhatja az egyik oltalomlapka
kijátszásával, a készletbe való visszadobással.  
 

 Továbbá, minden kártyapakliban van egy eseménykártya, ami 
győzelmi pontot ad mindenkinek, amely megfelel a vallásjelölő 
dobókockájának az értékével, ha cserébe felad egy 
oltalomlapkát.  

 

 Egy oltalomlapkát szintén felhasználhatsz (visszadobod a 
készletbe), amikor egy ország karakterkártyáját húzod fel. 
Eltávolítod a vallási-kőjelölőt a kártyáról és visszateszed a 
készletbe, ahelyett, hogy a megfelelő országba tennéd. Ez a 
lehetőség csak annak a játékosnak áll, akinek éppen az aktuális 
fordulója van. 

 

 Hacsak az eseménykártya másként nem fogalmaz, a hatása 
függetlenül az országtól, minden játékosra vonatkozik.  
Például: Ha az angliai eseménykártya azt mondja: „Minden 
katolikus elveszt 2 győzelmi pontot.”, akkor az összes katolikus 
valláshoz tartozó játékos érintett, nem csak az Angliában 
tartózkodók. 
 

 Ha egy eseménykártya hatása miatt elveszítesz annyi pontot, 
hogy a pontjelölőd egy alá esik, akkor le kell venned a jelölőt 
a játéktábláról. Ez később ismét visszakerülhet, ha szereztél 
győzelmi pontokat, mivel „0” alá szándékosan nem csúszhat a 
pontjelölőd.  
 

 Loch Leven: Minden egyes kártyapakliban van a negatív 
eseménykártyák között egy utasítás, amely megköveteli a 
játékosoktól, hogy az egyik dobókockájukat tegyék a Loch 
Leven kártyájukra. Ez lehet egy szabad, vagy egy 
karakterkártyán lévő dobókocka.  
 Ha egy karakterkártyán lévő 

dobókockát választasz, akkor az a 
kártya kiesik a játékból. A Loch 
Leven kártyára helyezett dobókocka  
értéke is ugyanúgy csökken eggyel az első félévben, mint a 
többié (még mielőtt a vallási dobókocka), amíg újra szabad 
dobókocka nem lesz. Mindaddig, amíg egy dobókocka a Loch 
Leven kártyán van, addig nem használható a karakterkártyához 
és az akciósávon mozgáshoz sem.  

A győzelmi pontok kompenzációja a vallási 
kissebség miatt 
 Amikor csökkented a vallási dobókockád értékét eggyel vagy 
újradobsz, és csak te vagy, aki a kisebbségi valláshoz tartozol, 1 
győzelmi pontot kapsz.  
 



 

A győzelmi pontok felhasználása 
 
 Dönthetsz úgy is, hogy nem húzol karakterkártyát. Ebben az 

esetben, ha nem tudsz vagy vonakodsz húzni, akkor                    
1 győzelmi pontot kell fizetned érte.  
 

 Három győzelmi pontért cserébe, a fordulód során
eltávolíthatsz egy kiválasztott dobókockát a kártyáról. Egy 
karakterkártyáról vagy Loch Leven kártyáról eltávolított 
dobókockát tegyél vissza a készletedbe. Amikor egy dobókocka 
lekerül a karakterkártyáról, ezt a kártyát távolítsd el a játékból. 
Ha egy vallásjelölő dobókockát távolítasz el, akkor azonnal 
dobj vele újra.  

 

 Győzelmi pontért cserébe eldöntheted, hogy átugrod vagy 
passzolsz egy akciómező felett az akciósávon (lásd a 7. 
oldalon). 
 

A játék korai befejezése 
 
 A játék korai befejezése csak azon ritka esetekben történik meg, 

amikor egy adott országnál a kártyapaklit teljesen 
felhasználtátok.  
 

 Ilyenkor még az utolsó évet be kell fejeznetek. 
 

 Bár ebből az országból már nem lehet több karakterkártyát 
felhúzni, de még mindig választhatjátok az ország színének 
megfelelő dobókockát, hogy felállítsátok ott a 
kereskedőházatokat vagy növeljétek az értékét.  
 Különleges szabályok 2, vagy 3 játékos esetében 

 
 Két vagy három játékosnál alkalmazzátok a következő 

szabályokat az akciósávra:  
 Ha egy lila dobókockával címkézett mezőn fejezed be a 

mozgást, akkor az adott ország vallásmezőjére letehetsz egy 
semleges színű vallási kőjelölőt, az áruk értékesítése mellett. Ezt 
akkor is megteheted, ha úgy döntesz, hogy nem értékesítesz 
abban az országban. 
 

Például: Az akciósávon elérted a lila dobókockával címkézett 
mezőt, ezért letehetsz egy semleges vallási-kőjelölőt Angliára. 

  Amikor ketten játszotok, a játék kezdetén minden ország első 
vallásmezőjét le kell takarnotok egy keresztjelölővel. Ezzel, a 
teljes játék idejére minden országban, csak három vallásmező 
áll rendelkezésetekre.  
 

 Ha a játék kezdetén mindketten (két játékos esetében), 
ugyanahhoz a valláshoz tartoztok, akkor valaki tegye vissza a 
Loch Leven kártyáját és húzzon egy másikat, hogy különböző 
valláshoz tartozzatok.  
 

 A felesleges Loch Leven kártyákat távolítsátok el a játékból. 
 

Információk „A tűz oszlopa” regény hátteréről 
 
 Ken Follett regénye nagyobbrészt Angliában játszódik, és a 

játéktábla tervezését is ezek a szempontok vezérelték, ami 
szokatlan lehet a kontinentális európaiak számára. 
 

 Technikai okokból, Sevilla Párizs nyugati részén került 
elhelyezésre, ami a valóságban azért távolabb és keletebbre van.   

 Kingsbridge egy kitalált, és egy fantasztikus város Dél-
Angliában. 

 

 A játékban az országot Hollandiának nevezzük, de valóságban 
„a spanyol Hollandia” volt, mert a 16. században a terület 
Spanyolországhoz tartozott. 

 

 Antwerp a 16. században Hollandiához tartozott. Ma a 19. 
században alapított Belga Királyságban található.  

 

 Loch Leven Skócia történelmi helyszíne, ahol Stuart Máriát 
bebörtönözték, és ahonnan megszökött. Majdnem 20 évvel 
később, I. Erzsébet királynő elleni összeesküvésben bűnösnek 
ítélték árulásért, és kivégezték. Mivel az eseménykártyák 
véletlenszerűen kerülnek felfedésre, ezért előfordulhat a 
játékban, hogy az eseménykártya felolvasása után kerül 
felfedésre a Stuart Mária karakterkártya.  

 

 A 16. században a protestánsok öltözete feltűnés nélküli, 
egyszerű volt. Elsődlegesen a szürkét részesítették előnyben, 
mert hittek a szerény megjelenésben, és a hitüket sem engedték 
szabadon gyakorolni sok helyen. Ezzel ellentétben a katolikus 
hitű emberek élvezték a színes öltözéket, és emiatt lett a vallási-
kőjelölőik színe lila.  

 

 A játék összes karaktere a regényből származik. Némelyikük 
valóságos, de legtöbbjük kitalált személy volt. A vallás-
kőjelölők, amik a karakterekkel kerülnek a játékba, nem 
feltétlenül tükrözik az adott karakterek vallását.  
 

Megjegyzés: Az egyes játéktartozékok (árulapkák, oltalomlapkák, 
vallás-kőjelölők, és a fáklyák) elegendő mennyiségben állnak 
rendelkezésre. Ha valamilyen oknál fogva több tartozékra van 
szükség, akkor helyette használhattok más helyettesítőt.  



 

AZ AKCIÓSZIMBÓLUMOK ÁTTEKINTÉSE 
Ha egy karakterkártyán egy függőleges vonal oszt meg két szimbólumot, akkor csak azt az egyet használhatod, amelyiket kiválasztod.  

Az ábrázolt árulapka típus kupacából kapsz egy lapkát. 
 Egy előnylapkát kapsz a halomból, amit 

tegyél magad elé képpel lefelé fordítva. Egy 
mozgásnál annyi előnylapkát használhatsz 
fel, amennyit szeretnél,  
 még ugyanabban a fordulóban is, amikor megszerzed 

azokat. A játék végén a felfedett előnylapkák győzelmi 
pontértékei számítanak.  
 Egy oltalomlapkát kapsz a halomból. 

Semlegesítheted egy eseménykártya negatív 
hatását rád vonatkoztatva, ha beváltasz egy 
oltalomlapkát, de ettől még más játékosokra  
 hatással van az esemény. Az oltalomlapkával megelőzheted, 

hogy levegyél egy vallás-kőjelölőt egy karakter-kártyáról és 
az adott országra tedd (lásd a 9. oldalon).  
 Ezek a számok a megszerezhető győzelmi 

pontokat jelentik. Arra használhatod a 
győzelmi-pontjelölőd, hogy a győzelmi- 
 pontsávon megszerzett pontokat jelöld vele, amiket a 

karakterkártyákkal vagy akciósávról érsz el. Az előnylapkák 
után járó győzelmi pontokat csak a játék végén kapod meg. 

Pontosan egy választott árut tudsz 
értékesíteni három győzelmi pontért, 
ha van kereskedőházad a két ország  
 egyikében, ahol az ilyen típusú áru eladható. 

Lehelyezhetsz egy semleges vallás-kőjelölőt 
egy választott országba.  
 

Csökkentheted egy értékkel a kártyádon fekvő 
dobókockát értékét. Ez a dobókocka lehet (még 
azon a kártyán is, amelyen ez a szimbólum van)  

egy karakterkártyádon, egy valláskártyán, vagy egy Loch Leven 
kártyán. Ha elforgatod a karakterkártyádon lévő dobókockát, az még 
nem azt jelenti, hogy az akcióját végre is hajtod.  
 

Eltávolíthatsz egy karakterkártyát a játékból. Ez lehet a 
saját készletedből (még az a kártya is, amelyen ez a 
szimbólum van), vagy egy felfelé fordított kártyalap a 
húzópaklija tetejéről. Ebben az esetben fordítsd fel a 
következő kártyát a pakliból. 
 

Elhelyezhetsz, vagy eltávolíthatsz egy ábrázolt vallás-
kőjelölőt a választott országból. Mindkét szimbólum a 
karakterkártyákon található, és választanod kell, hogy 
lehelyezed vagy eltávolítod, de mindkettőt nem lehet.  
 
Az akciósáv következő üres akciómezőjére léphetsz és 
végrehajthatod az akciót.  
 

Eltávolíthatod a dobókockád az egyik kártyádról. Ha 
eltávolítod a karakter- vagy a Loch Leven kártyáról a 
dobókockát, akkor egy szabad dobókockád kell 
visszatenned rá. Ha a valláskártyáról távolítod el a  
 dobókockát, akkor azonnal dobj vele újra, és válassz egy vallást. 

Megjegyzés: Amikor egy karakterkártyáról eltávolítasz egy 
dobókockát, a kártya kikerül a játékból. 

   AKCIÓSÁV EGYEDI SZIMBÓLUMAI 

Egy választott árulapkát kapsz  
a halomból. 
 
A hajó színével egyező országban 
eladhatod minden egyes árufajta egy-
egy áruját, ahol az eladható, egészen 
addig, amíg az adott országban 
kereskedőházad van.  
Például: Franciaországban (kék hajó) 
eladhatsz egy könyvet 4, és/vagy egy 
ércet 2 győzelmi pontért.  
 

Egy árulapkát kapsz a választott 
halomból. Alternatív megoldásként 
eladhatsz egy árulapkát minden 
országban, ahol ez a típusú áru eladható 
(a hajók színével egyező) egészen addig, 
amíg kereskedőházzal rendelkezel ott, 
ahol értékesítenél.  
 Példa egy szövetszimbólummal rendelkező mezőre: Kapsz egy 

szövet árulapkát, vagy eladhatsz Angliában egy szövetet 4, 
és/vagy Spanyolországban 2 győzelmi pontért.  
 



 

Michael Rieneck 1966-ban született, és jelenleg Észak-
Németországban él. Szabadúszó játéktervező és író, aki 
szenvedélyesen dolgozik mindenféle játékon. A KOSMOS már 
számos játékát kiadta. Egyszerűen kényelmes és szórakoztató 
játékokat fejleszt, mint például a Nichtlustig vagy a Mit List und 
Tücke (Brutal Kingdom), ahogy a legnagyobb sikerei, Ken 
Follett Kingsbridge sorozatának az első két alapjátéka, a The 
Pillars of the Earth és a World without End (Stefan Stadlerrel 
együtt). Ezúttal egy különleges kihívás érte: ugyan akkor 
fejleszteni egy játékot, miközben a regény íródott.  
 
A tervező és a kiadó külön köszönetét szeretné kifejezni 
mindazoknak, akik a játékot tesztelték és a játékszabályt 
felülvizsgálták.  
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