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butch e r

From now on, you can kill as 
many travelers as you want 

in one Kill a Guest action.
Butch e r ’ s  S h o p

Nicolas Robert
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A JÁTÉK FONTOSABB ELEMEI
VENDÉG KÁRTYÁK

Minden kártya egy vendéget jelenít meg. A kártya eleje az élő vendéget ábrázolja, a hátoldala pedig a
halott vendéget. Íme a két oldal:

ÉLŐ OLDAL

JÁTÉKELEMEK
• 78 Vendég kártya (70 utazó és 8 paraszt)
• 4 Játékos Segédlet kártya
• Egy Fogadó játéktábla
• 1 Első Játékos kártya
• 30 10F-os (10-frank) Csekk lapka
• 32 Kulcs / Szobaszerviz jelző a négy játékos színében

(8 vörös, 8 zöld, 8 kék és 8 sárga)
• 4 fehér Kulcs jelző

• 4 fakorong a négy játékos színében
• 1 szabálykönyv

CÉL
Ebben a családban mindenki a maga pecsenyéjét 
sütögeti! A játék végén az összesítés után a
leggazdagabb vendéglős győzedelmeskedik!

A kártya színe a vendég típusát jelöli.
Azok az utazók, akik azért érkeztek a
fogadóba, hogy szobát béreljenek, 5 féle
vendég típusba sorolhatók: kereskedők
(kék), iparosok (vörös), rendőrök
(szürke), papok (lila) és nemesek (zöld).
A parasztok (sárga) olyan különleges
vendégek, akik hosszabb időt töltenek a
fogadó bisztrójában.

A karakterek rangjuk alapján
0 - 3 értékűek lehetnek.

Az a pénz, amelyik a vendég zsebében
lapul.

HALOTT OLDAL

Emlékeztetőül a vendég rangja. A vendég zsebében lévő pénz.

A 6 típusból 4 hajlamos egy valamilyen
akció végrehajtására. Ez a szimbólum
ezt a hajlamot jelzi.

A kártya alsó részén található annak az 
épületrésznek az ábrája, melynek 
megépítését a Vendég lehetővé teszi. Az 
épületrész képessége szimbólummal és 
szövegesen is fel van tüntetve.
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A FOGADÓ TÁBLA

ELŐKÉSZÜLETEK
• Minden játékos kap két Paraszt kártyát és egy
Játékos Segédlet kártyát. A parasztok alkotják az
induló kézben tartott lapjaidat. A Játékos Segédlet
kártyát helyezd az asztalra a saját játékterületeden;
ez egyben pajtaként is szolgál. 4-nél kevesebb
játékos esetén a nem használt Parasztokat és Játékos
Segédlet kártyákat hagyjátok a dobozban.
• Az Utazó Pakli összeállítása: A játékosok számától
és a játszani kívánt játékhossztól függően bizonyos
számú kártyát megnézés nélkül visszatesztek a
dobozba.

Rövid Játék Hosszú Játék
2 játékos
3 játékos
4 játékos

A megmaradt kártyákat keverjétek meg, képezzetek
belőlük paklit, és helyezzétek a fogadó bejáratához,
a játéktábla  bal  oldalán. Úgy  tegyétek  le a paklit,

hogy az Élő Oldalak legyenek láthatók. Ez a Bejárat
Pakli.
• Minden játékos választ egy színt, és megkapja a
választott színből a 8 Kulcs / Szobaszerviz jelzőt,
valamint a korongot. Helyezzétek a korongokat a
Fogadó tábla Vagyonsávjának 5F mezőjére.
• Minden játékos kap egy 10F Csekk lapkát. A többi
Csekk lapkából alkossatok egy készletet a játéktábla
közelében.
• Most azt kell meghatározni, hogy melyik szobák
vannak nyitva:
- Minden játékos lehelyezi egy saját Kulcs jelzőjét

egy általa választott és nem foglalt szobára (mivel
a szoba pozíciója lényegtelen, célszerű a játékoshoz
legközelebb eső szobát választani).

-  2 vagy 3 fős játékban helyezzetek egy-egy semleges
színű Kulcs jelzőt a fogadó 3 ajtajának mindegyikére.
4 fős játékban mind a 4 ajtóra helyezzetek egy-egy
semleges színű Kulcs jelzőt.

• A legkapzsibb játékos kapja meg az Első Játékos
kártyát (mert mindenki jól tudja, hogy a legkapzsibb
személy zsebében lapul a legtöbb pénz!).

A Vagyonsáv jelzi azt, hogy a 
játékosok mekkora likvid tőkével 
rendelkeznek; a maximum 40 frank 
(40F).

A fogadó minden egyes 
szobájának ajtaja rendelkezik 
egy sorszámmal 1 - 8-ig, és a 
szobák mindegyikére egy Kulcs 
jelző és egy Szobaszerviz jelző
helyezhető. A Kulcs jelző színe 
mutatja, hogy melyik játékos 
birtokolja az adott szobát.

A fogadó bejáratánál található az
azokat a Vendégeket tartalmazó
pakli, akik be kívánnak lépni a
fogadóba. Ezt a paklit Bejárat
Paklinak nevezzük.

A fogadó kijáratánál
találhatók azokat a
Vendégeket megje-
lenítő kártyák, akik
elhagyják a fogadót.
Ezt a paklit Kijárat
Paklinak nevezzük.

Minden ajtó egy szobába
vezet, melynek mindegyike egy
Utazó kártyát tartalmazhat.

A bisztró, ahová a
Paraszt kártyák mennek.
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28 kártyát kivenni 16 kártyát kivenni
22 kártyát kivenni   6 kártyát kivenni
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A JÁTÉK MENETE
A játék két szezonból, és azokon belül változó számú
körből áll. Az első szezon során először is utazók
érkeznek a fogadó bejáratához, és a szerencsésebbek
később folytathatják útjukat. Ők lesznek azok, akik
a második szezon bejárat pakliját alkotják majd.
Minden kör 3 fázisból tevődik össze: utazók fogadása
(este), játékos akciók (éjszaka) és a kör vége (reggel).

1. FÁZIS: UTAZÓK FOGADÁSA (ESTE)
Az Első Játékos felelős az utazók fogadásáért ebben a
körben. A következő lépéseket kell végrehajtania:
- Felhúzza a Bejárat Pakli legfelső lapját (így egyben

láthatóvá válik a pakli második utazója is).
- Lehelyezi az utazót az egyik általa választott nyitott

(azaz Kulcs jelzővel rendelkező) és szabad (azaz
nincs ott másik utazó) szobába.

- Addig ismételgeti ezt a procedúrát, amíg minden
nyitott szobába nem kerül utazó.

Megjegyzés: az első alkalommal, amikor kiürül a
Bejárat Pakli, keverjétek meg a Kijárat Paklit, és
alakítsátok ki belőle az új Bejárat Paklit. A második
alkalommal, amikor kiürül a Bejárat Pakli, hajtsatok
végre egy utolsó normál kört, még akkor is, ha a fogadó
nincs teljesen tele (Kivétel: Ne játsszátok le az utolsó
kört, ha a fogadóban lévő utazók száma kisebb, mint a
játékosok száma - lásd A Játék Vége részt).

PÉLDA

2. FÁZIS: JÁTÉKOS AKCIÓK (ÉJSZAKA)
Az első játékossal kezdve, az óramutató járásával
megegyező irányban haladva minden játékos végrehajt
egy első akciót. Ezután sorban, minden játékosnak
végre kell hajtania egy második akciót is.
A fordulódban a következőket teheted:

1. Megvesztegetsz egy Vendéget
2. Építesz egy Épületrészt
3. Meggyilkolsz egy Vendéget
4. Elásol egy Holttestet
5. Passzolsz (és Pénzt Mosol)

A lista első négy akciója hasonló elven működik:
- Amikor ezeket az akciókat választod, akkor
kiválasztasz egy játékban lévő Vendég kártyát
(vagy a kezedből vagy a fogadóból, te döntesz).

- Ki kell játszanod a választott kártya rangjával
megegyező számú kártyát.

-  Ezután visszaveszed azokat a kijátszott kártyákat,
amelyek hajlamosak a választott akcióra; a többi
kártyát elveszíted.

-  Végrehajtod az akciót.

1. VENDÉG MEGVESZTEGETÉSE
Ez az akció lehetővé teszi számodra, hogy egy
Vendég kártyát a fogadóból a kezedbe vegyél. A
kezedben lévő vendégek a cinkostársaid, akik segítik
a hátborzongató időtöltésedet.
A fogadó egy szobájában tartózkodó utazó
megvesztegetése 4 lépésben történik:
- Válaszd ki a megvesztegetni kívánt Utazót a
fogadóból, függetlenül attól, hogy annak szobája
kinek a birtokában van.

-  Játssz ki a kezedből az Utazó rangjával megegyező
számú általad választott Vendég kártyát (pl. 0
kártyát 0-ás rangú Utazó, vagy 3 kártyát 3-as
rangú Utazó esetén).

-   A most kijátszott kártyák közül vedd vissza a kezed-
be a  szimbólummal rendelkező kártyákat (ezek
a vendégek hajlamosak a Vesztegetés akcióra); a
többi kártyát tedd a Kijárat Paklira. (Kivétel: Ha
játszol ki Parasztot, akkor azokat a Kijárat Pakli
helyett a fogadó bisztrójába tedd.)

-  Vedd a kezedbe a megvesztegetett vendéget.
Hasonló módon lehetséges a bisztróban lévő parasztok
megvesztegetése. Ha parasztok megvesztegetése
mellett döntesz, akkor vegyél el egyet vagy kettőt (te
döntöd el: a korrupt parasztokat ugyanis könnyebb
megvesztegetni!). A parasztok rangja 0, így nem kell
kijátszani kártyát a megvesztegetésükhöz.

c ount

d in i ng  room

Immediately earn 9F.

LAND S CAP E R

Immediately earn 4F.
At the end of the 

game, earn 4F per red 
card in the Exit Stack.pa r k

L AND S CAP E R

Immediately earn 4F.
At the end of the 

game, earn 4F per red 
card in the Exit Stack.

pa r k

Egy 3 fős játékban Anna
a felelős az utazók
fogadásáért, mivel ő az
első játékos. Felhúzza
az első kártyát a Bejárat
Pakliról, a tájkertészt,
és a kezébe veszi. Úgy
dönt, hogy a sárga játékos
szobájában szállásolja el.

Anna hasonlóképpen fogadja a következő 5
utazót, és így feltölti a fogadó 6 nyitott szobáját.
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2. ÉPÜLETRÉSZ MEGÉPÍTÉSE
Ez az akció lehetővé teszi számodra, hogy (a kézben
tartott Vendég kártyák közül) az egyik cinkostársadat
magad elé helyezd, hogy részesülj a képessége által
nyújtott előnyből. Ezen kívül szükséged van
épületrészekre azért is, hogy elásd a holttesteket, de
erről majd később…
Megjegyzés: A cinkostársad lehetővé tette, hogy
megépítsd ezt az épületrészt, de ezután már nem
számíthatsz a képességére, mert mostantól túlságosan
elfoglalt!
Egy épületrész megépítése 4 lépésből tevődik össze:
- Válassz ki a kezedből egy olyan Utazó kártyát,

amelyik épületrészt ábrázol.
- Játssz ki a kezedből a választott utazó rangjával

megegyező számú Vendég kártyát.
- A most kijátszott kártyák közül vedd vissza a kezedbe

az szimbólummal rendelkező kártyákat (ezek a
vendégek hajlamosak az Épületrész Építése akcióra);
a többi kártyát tedd a Kijárat Paklira. (Kivétel: Ha
játszol ki  Parasztot, akkor  azokat a Kijárat Pakli

helyett a fogadó bisztrójába tedd.)
- A kiválasztott Utazó kártyát az Élő oldalával felfelé

helyezd magad elé az asztalra; ez a kártya innentől
egy épületrész. Az általad birtokolt épületrészek
számának nincs korlátja, és tetszőleges számú
ugyanolyan épületrésszel is rendelkezhetsz. E kár-
tyák biztosította előnyök részletes magyarázata a
szabálykönyv végén található.

Megjegyzés: Rendőr és Paraszt kártyák nem válhatnak
épületrészekké (ezeknek a kártyáknak az alsó részén
nincs is épület szimbólum), így nem is választhatók
ki megépítendő kártyaként ebben az akcióban.

PÉLDA

3. VENDÉG MEGGYILKOLÁSA
Amikor meggyilkolsz egy vendéget a fogadóban,
akkor a kártyáját vedd magad elé a Halott oldalával
felfelé. Neked is fáj, de hát mit lehet tenni? Ezt az
életet választottad! Tartsd észben, hogy van egy
egyezség köztetek: Csak akkor lophatod el egy
Vendég pénzét, amikor elásod a holttestét!
Egy vendég meggyilkolása 4 lépésből áll:
- Válassz ki a fogadóból egy Utazót, akit meg

akarsz ölni (egy általad választott szobában vagy a
bisztróban; meg lehet gyilkolni a Parasztokat is).

- Játssz ki a kezedből a választott Utazó rangjával
megegyező számú Vendég kártyát.

p easant

LAND S CAP E R

Immediately earn 4F.

At the end of the

game, earn 4F per red 

card in the Exit Stack.

pa r k

n o v i c e

alta r

Immediately earn 1F per
purple annex you have built,

including this one. 

Mechan i c

worksho p

From now on, play 1 accom-
plice fewer to perform the 

Build an Annex action.

p easant

newsboy

k i o s k

Immediately earn 1Fper blue annex you have built, including this one. 

d i st i l l e r

At the end of each round, 

do not pay the wages for 

one of the accomplices in 

your hand.

d i st i l l e ry

M echan i c

worksho p

From now on, play 1 accom-
plice fewer to perform the

Build an Annex action.ba rn

p l ay e r  a i d  c a rd

This player aid card is a
rank-1 annex, so you can

bury a corpse under it.

Phase 1 – Welcome Travelers
Phase 2 – Player Actions (2 action rounds)

BRIBE A GUEST: Take a traveler or two peasants
from the inn into your hand.

BUILD AN ANNEX: Play an accomplice from your
hand to the table (living side).

KILL A GUEST: Put a guest from the inn on the 
table (dead side).

BURY A CORPSE: Tuck a corpse under an annex.

PASS:  Do nothing or launder money.
Phase 3 – End of Round

a. Police investigation
b. Guests leave

c. Pay wages

nov i c e

alta r

Immediately earn 1F per 
purple annex you have built, 

including this one. 

p easant

V I S C OUNT

K ing  S i z e  B e d

Immediately earn 6F.

Anna meg akarja vesztegetni a 3-as rangú tájkertészt
Madléna szobájában. Ehhez 3 kártyát kell kijátszania
a kezéből.       A paraszt visszakerül a bisztróba,
mert a parasztok mindig oda kerülnek.
    A novícius folytatja az útját, mert nem haj-
lamos a vesztegetésre.      Az újságos fiú visszatér
Anna kezébe, mert ő hajlamos a vesztegetésre.
     Anna ezután a kezébe veszi a tájkertészt, mint
cinkostársat. Madléna meg akarja építeni a kezében tartott

szeszfőző kártyáján található szeszfőzdét. Mivel
a szeszfőző rangja 2, Madléna kijátszik 2 másik
kártyát a kezéből.       A vikomt folytatja az útját,
mert nem hajlamos épületrészek építésére.     A
szerelő visszakerül Madléna kezébe, mert ő
hajlamos épületrészek építésére.    Madléna
ezután épületrészként a saját játékterületére helyezi
a szeszfőzőt. Innentől fogva részesül az épületrész
biztosította hatásból.
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- A most kijátszott kártyák közül vedd vissza a
kezedbe a  szimbólummal rendelkező kár-
tyákat (ezek a vendégek hajlamosak a Vendég Meg-
gyilkolása akcióra); a többi kártyát tedd a Kijárat
Paklira. (Kivétel: Ha játszol ki Parasztot, akkor
azokat a Kijárat Pakli helyett a fogadó bisztrójába
tedd.)

- A kiválasztott Vendég kártyát a Halott oldalával
felfelé helyezd magad elé az asztalra; ez a kártya
innentől egy holttest. Az általad birtokolt holttestek
számának nincs korlátja, de vigyázz a rendőrökkel!

PÉLDA

4. HOLTTEST ELÁSÁSA
Eláshatod annak a vendégnek a holttestét, akit az
előző akcióban meggyilkoltál.
Egy holttest elásása 4 lépésben történik:
- Válassz ki egyet az előtted lévő holttestek közül,

amelyiket el akarsz ásni.
- Játssz ki a kezedből a választott kártya rangjával

megegyező számú cinkostárs kártyát.
- A most kijátszott kártyák közül vedd vissza a kezedbe

a  szimbólummal rendelkező kártyákat (ezek
az utazók hajlamosak a Holttest Elásása akcióra);
a többi kártyát tedd a Kijárat Paklira. (Kivétel: Ha
játszol ki Parasztot, akkor azokat a Kijárat Pakli
helyett a fogadó bisztrójába tedd.)

- A kiválasztott holttestet helyezd az egyik épületrész
alá, függetlenül attól, hogy azt ki birtokolja. A
holttested  úgy  csúsztasd  az  épületrész  alá,  hogy

látható legyen a kártyának az a része, ahol a holttest
zsebében lévő pénz mennyisége olvasható. Az egy
épületrész alá elásható holttestek száma megegyezik
az épületrész rangjával (pl. 2 holttestet áshatsz el
egy 2-es rangú épületrész alá, és nem áshatsz el
holttestet egy 0-s rangú épületrész alá). Te és az
épületrész birtokosa osztoztok a holttest zsebéből
kivett pénzen, és ezt lelépitek a Vagyonsávon (ha
egy saját épületrészed alá ásol el egy holttestet,
akkor természetesen az összes pénz a tiéd).

Megjegyzés: Egy holttestet el lehet ásni a pajta alá is.
Fontos: Nem lehet 40-nél több frankod a
Vagyonsávon. Ha a bevételed 40 frank fölé
emelkedne, akkor a többlet elveszik! Ez azonban
nem azt jelenti, hogy 40 frank a maximum pontszám,
amit egy kicsit később majd el is magyarázunk.

PÉLDA

5. PASSZOLÁS (ÉS PÉNZMOSÁS)
Dönthetsz úgy is, hogy a fenti akciók egyikét sem
hajtod végre a fordulódban. Ebben az esetben
megengedett, de nem kötelező, hogy találkozz a
falu elvetemült jegyzőjével, akivel pénzt mostok. Az
alábbiak egyikét teheted:
- A készpénzed egy részét 10F-os Csekkekre váltod

(például visszalépsz 20 frankot a Vagyonsávon, és
kapsz két 10F-os Csekket).

- Csekkeket váltasz készpénzre, 10 frankot kapsz
Csekkenként.

p r i n c e

At the end of the game, 
earn 3F per check you have.

G R e enhous e

c ult i vato r

Immediately earn 1F per 
red annex you have built, 

including this one. v ege ta b l e  ga rd en

p e asant S ho p k e e p e r

action.

From now on, you can bribe as many travelers as you want in one Bribe a Guest sto r e

p e asant

BARon

large  chand e l i e r

Immediately earn 4F.

Madléna meg akarja gyilkolni a bárót Anna 
szobájában. Mivel a báró rangja 0, Madlénának 
nem kell fizetnie kártyákkal ezért az akcióért.

  Madléna elveszi a bárót, és a Halott oldalával 
felfelé a saját játékterületére helyezi.

Ahhoz, hogy elássa a
2-es rangú holttestét,
Madléna kifizet 2
kártyát a kezéből.

A paraszt vissza-
kerül a bisztróba.

A szatócs a Kijárat
Paklira kerül.

Madléna becsúsztat-
ja a holttestet a saját 3-as
rangú épületrésze alá, és
18 frankot lép a Vagyon-
sávon.
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3. FÁZIS: KÖR VÉGE (REGGEL)
A kör végén 3 lépést kell végrehajtani: rendőrségi
nyomozás, utazók távozása és cinkosok kifizetése.

A. RENDŐRSÉGI NYOMOZÁS
Amennyiben található legalább egy Rendőr kártya
a fogadó nyitott szobáiban, akkor a rendőrök
nyomozásba kezdenek! Minden olyan játékosnak,
akinek van legalább egy temetetlen holtteste, meg
kell környékeznie a falu sírásóját, annak érdekében,
hogy elkerülje a letartóztatást. A játékosoknak a
birtokukban lévő minden egyes földeletlen holttestért
10 frankot kell fizetniük, majd ezeket a holttesteket
el kell dobniuk (vissza kell tenni őket a dobozba).
Megjegyzés: Fizethetsz a sírásónak 10F-os Csekkel.
Ha nem tudod megfizetni a sírásót, akkor fizess ki
annyit készpénzzel és csekkel, amennyit csak tudsz,
és a sírásó még így segít megszabadulni a hulláktól!
Micsoda remek fickó!

B. UTAZÓK TÁVOZÁSA
Minden játékos kap 1 frankot minden olyan saját
szobáért (azaz minden ajtóért, amelyiken a saját Kulcs
jelzője található), amelyben van Vendég kártya.
Megjegyzés: A fehér Kulcs jelzővel kinyitott szobákért
a játékosok nem kapnak semmit.
A fogadó kiürült. Helyezzétek az Élő oldalukkal
felfelé az összes Utazó kártyát a fogadó szobáiból a
Kijárat Paklira.

C. CINKOSOK KIFIZETÉSE
Minden játékosnak ki kell fizetnie a cinkostársait:
Mozgasd vissza a Vagyonsávon a korongodat 1
frankkal, minden egyes Vendég kártyáért a kezedben.
Figyelem, a bűntársaid nem bíznak meg benned eléggé
ahhoz, hogy elfogadnának csekkeket! Ha eléred a 0-
át a Vagyonsávon, akkor a kifizetetlen cinkostársaid
elhagynak; helyezd őket a Kijárat Paklira (kivéve a
Parasztokat, ők a bisztróba mennek)!
Az első játékos odaadja az Első Játékos kártyát a bal
oldali szomszédjának, és új forduló kezdődik.

PÉLDA

A JÁTÉK VÉGE
Amikor második alkalommal ürül ki a Bejárat
Pakli, akkor kör befejezése után a játék véget ér.
Megjegyzés: Ne játsszátok le az utolsó kört, ha a
játékosok számánál kevesebb Utazó van a fogadóban.
Ebben az esetben a megmaradt Vendégeket tegyétek
a Kijárat Paklira.
Minden olyan játékosnak igénybe kell vennie a falu
sírásójának a szolgáltatását, aki legalább egy temetetlen
holttesttel rendelkezik, annak érdekében, hogy
elkerülje a letartóztatást. Minden játékos 10 frankot
fizet minden birtokában lévő temetetlen holttestért,
majd eldobja a temetetlen holttesteket (ha szükséges,
akkor csekkel kell fizetni). Értékeljétek ki a pénzt
biztosító 3-as rangú épületrészeket.
Megjegyzés: Még ilyenkor sem lehet 40-nél több
frankod a Vagyonsávon!
Minden játékos kiszámolja a saját vagyonát úgy, hogy
mindenki hozzáad minden sajátCsekkjéért 10 frankot
a Vagyonsáv értékéhez. A leggazdagabb játékos a
győztes! Egyenlőség esetén az a leggazdagabb
játékos győz, akinek az épületrészei alá a legtöbb
holttest van elásva. További egyenlőség esetén a
játék döntetlennel végződik, és még egy játékot kell
játszanotok!!

c ount

Immediately earn 9F.

d i n i ng  room

S h o p k e e p e r

From now on, you can bribe 
as many travelers as you 
want in one Bribe a Guest 

action.sto r e

b i s h o p

Immediately earn 4F. At
the end of the game, earn 

4F per purple card 
in the Exit Stack.b i s h o p r i c

d i st i l l e r

d i st i l l e ry

At the end of each round, 
do not pay the wages for 
one of the accomplices in 

your hand.

p eac e k e e p e r

LAND S CAP E R

Immediately earn 4F.
At the end of the 

game, earn 4F per red 
card in the Exit Stack.pa r k

p e asant

A játékosok végrehajtották mindkét fordulójukat. Egy
Rendőr kártya maradt a fogadóban, amely Rendőrségi
Nyomozást von maga után. Madléna, akinek maradt egy
temetetlen holtteste, most rászorul a falu sírásójának
szolgálataira, ezért fizet neki 10 frankot. Sebestyén kap 2
frankot, mert 2 szobájában vannak vendégek. Miután
a fogadóban maradt 4 Utazó kártya a Kijárat Paklira
került, a játékosok kifizetnek 1-1 frankot a kezükben
tartott minden egyes Vendég kártyáért.
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ALTERNATÍV FORGATÓKÖNYVEK (JÁTÉKVÁLTOZATOK)
KORLÁTLAN VAGYON (hogy kiaknázzátok a játékot)
Lehetségessé válik 40F-nál több pénzt gyűjteni.
Minden alkalommal, amikor 40F-nál több pénzed
van, akkor vegyél el négy 10F-os Csekket, és tedd
vissza a korongodat a Vagyonsáv elejére.

ÉRKEZÉSI SORREND (kezdőknek, hogy egy kicsit
gyorsabb legyen a játék)
Amikor az első játékos fogadja az utazókat, akkor nem
ő dönti el, hogy melyik szobába kerülnek, hanem az
utazók érkezési sorrendben kapják meg a szobákat.
Az első utazó az 1. szobába; a második utazó a 2.
szobába kerül, stb.

SZÓLÓ JÁTÉK
A szóló játék menete megegyezik a normál játékéval,
kivéve az alábbiakat:
- Előkészületek:

1. 34 kártya (rövid játék) vagy 26 kártya (hosszú játék)
eltávolításával kell kialakítani a Vendég paklit.

2. 1 saját és 3 semleges Kulcs jelzőt helyezz a foga-
dó ajtóihoz.

3. A kezedben lévő 2 Paraszt mellett helyezz 2 Pa-
rasztot a bisztróba.

- Elveszíted a játékot, ha egy Rendőrségi Nyomozás
alkalmával vagy a játék végén van temetetlen
holttested.

- A célod az, hogy minél több pontot gyűjts. Hosszú
játékban a teljesítményed értékelése a következő:

• 110F-129F: aggodalmaskodó fogadós
• 130F-149F: vakmerő fogadós
• 150F-169F: elvetemült fogadós
• >170F: démoni fogadós

Játéktervező: Nicolas Robert . Illusztrációk: Weberson
Santiago . Grafika: Luis Francisco . Francia nyelvű
szabályok: Sébastien Dujardin & Nicolas Robert . Angol
fordítás: Nathan Morse

KKKööössszzzööönnneeetttnnnyyyiiilllvvvááánnnííítttááásss:::   A játék tervezője köszönetet mond 
hitvesének Laureline-nek, és gyermekeinek Maë-nek és 
Këo-nak kitartó támogatásukért és a megszámlálhatatlan 
játéktesztelésért az első prototípustól kezdve, valamint 
Sébastien-nek a bíztatásért, a tanácsaiért, és a hozzáértő 
javaslataiért!

UUUTTTAAAZZZÓÓÓ   (((ÉÉÉPPPÜÜÜLLLEEETTTRRRÉÉÉSSSZZZ)))   ---   HHHAAATTTÁÁÁSSS JJJAAAVVVAAASSSLLLAAATTT///PPPÉÉÉLLLDDDAAA///MMMAAAGGGYYYAAARRRÁÁÁZZZAAATTT

0 KULTIVÁTOR (KONYHAKERT) - Azonnal kapsz 1 frankot minden 
egyes általad épített épületrészért, beleértve ezt is.

SZERELŐ (MŰHELY) - Mostantól 1 cinkostárssal kevesebbet 
fizetsz az Épületrész Megépítése akcióért.

SZESZFŐZŐ (SZESZFŐZDE) - A kör végén ne fizesd ki az egyik
kézben tartott cinkostársadat.

KERTÉSZ (VIRÁGOSKERT) - Minden kör végén, az Utazók
Távozása lépésben kapsz plusz 2 frankot.

TÁJÉPÍTÉSZ (PARK) - Azonnal kapsz 4 frankot. A játék végén 
kapsz 4 frankot minden vörös kártyáért a Kijárat Pakliban.

MÉSZÁROS (HÚSBOLT) - Mostantól tetszőleges számú utazót 
megölhetsz a Vendég Meggyilkolása akcióban.

ÚJSÁGOS FIÚ (BÓDÉ) - Azonnal kapsz 1 frankot minden 
általad megépített kék épületrészért, beleértve ezt is.

KÉPVISELŐ (SZALON) - Mostantól 1 cinkostárssal kevesebbet 
fizetsz az Vendég Megvesztegetése akcióért.

A konyhakertet előnyösebb a játék vége felé megépíteni, 
mert ez alá nem ásható el holttest.

Példa: Egy 1-es rangú épületrészt egyetlen kártya kijátszása 
nélkül megépíthetsz. Nem kötelező kihasználnod a műhely 
képességét, amikor Épületrész Megépítése akciót hajtasz
végre.

Példa: Csak 1 frankot fizetsz, ha két cinkostárs van a 
kezedben. Ha a kör végén nincs cinkostárs a kezedben, 
akkor nem kapsz 1 frankot.

A megölni kívánt utazók összesített rangjával megegyező
számú Vendégkártyát kell kijátszanod a kezedből. Példa:
Egy 1-es rangú és egy 2-es rangú utazó meggyilkolásához 3
cinkostársat kell kijátszanod a kezedből. Figyelem: Ez a
hatás csak a szobákban lévő Utazókra érvényes, a
Parasztokra nem.
Előnyösebb a játék vége felé megépíteni, mert ez alá nem 
ásható el holttest.
Példa: Megvesztegethetsz egy 2-es rangú utazót úgy, hogy 
csak egyetlen kártyát játszol ki a kezedből. Nem kötelező
kihasználnod a szalon képességét, amikor Vendég 
Megvesztegetése akciót hajtasz végre.

1

2

3 -

3 -

3

0

1
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1. FÁZIS: UTAZÓK FOGADÁSA

2. FÁZIS: JÁTÉKOS AKCIÓK

Az első játékossal kezdve, az óramutató járásával
megegyező irányban haladva minden játékos
végrehajt egy első akciót. Ezután sorban, minden
játékos végrehajt egy második akciót.
A fordulódban a következőket teheted:

1. Megvesztegetsz egy Vendéget
2. Építesz egy Épületrészt
3. Meggyilkolsz egy Vendéget

4. Elásol egy Holttestet
5. Passzolsz (és Pénzt Mosol)

3. FÁZIS: KÖR VÉGE
a. Rendőrségi nyomozás
b. Utazók távozása
c. Cinkosok kifizetése

2
RECEPCIÓS (SZOBASZOLGÁLAT) - Azonnal helyezz egy Szobaszerviz
jelzőt az egyik Kulcs jelző mellé. Mostantól, amikor egy
Vendég kiveszi ezt a szobát, akkor azonnal fizet a rangjával
megegyező számú összeget.
SZATÓCS (VEGYESKERESKEDÉS) - Azonnal kapsz 4 frankot. A
játék végén kapsz 4 frankot minden egyes kék kártyáért a
Kijárat Pakliban.

BOLTOS (ÜZLET) - Mostantól tetszőleges számú utazót
megvesztegethetsz a Vendég Megvesztegetése akcióban.

SÖRFŐZŐ (SÖRFŐZDE) - Mostantól egyidejűleg legfeljebb
akár négy parasztot is megvesztegethetsz egy Vendég
Megvesztegetése akcióban.
NOVÍCIUS (OLTÁR) - Azonnal kapsz 1 frankot minden egyes
általad megépített lila épületrészért, beleértve ezt is.

SZERZETES (SZOBA) - Azonnal cseréld ki az egyik fehér Kulcs
jelzőt egy saját Kulcs jelződre.

ABBÉ (PINCE) - Mostantól 1 cinkostárssal kevesebbet fizetsz
a Holttest Elásása akcióért.

PAP (KÁPOLNA) - Mostantól nem kell eldobnod a más
típusú cinkostársakat, amikor Holttest Elásása akciót
hajtasz végre.

ÉRSEK (KRIPTA) - Mostantól tetszőleges számú utazót
eltemethetsz a Holttest Elásása akcióban.

PÜSPÖK (PÜSPÖKI HIVATAL) - Azonnal kapsz 4 frankot. A
játék végén kapsz 4 frankot minden egyes lila kártyáért a
Kijárat Pakliban.
BÁRÓ (NAGY CSILLÁR) - Azonnal kapsz 4 frankot.

VIKOMT (BALDACHINOS ÁGY) - Azonnal kapsz 6 frankot.

GRÓF (ÉTKEZŐ) - Azonnal kapsz 9 frankot.

HERCEG (ISTÁLLÓ) - Azonnal kapsz 4 frankot. A játék végén
kapsz 4 frankot minden zöld kártyáért a Kijárat Pakliban.

FŐHERCEG (NÖVÉNYHÁZ) -A játék végén kapsz 3 frankot
minden egyes birtokodban lévő csekkért.

MÁRKI (KERTI PAVILON) - Azonnal kapsz 18 frankot.

3 -

3

3

0

1

2

3

3

Szobánként legfeljebb egy Szobaszerviz jelző helyezhető
le. Példa: Egy 3-as rangú utazó 3 frankot fizet a szoba 
birtokosának, ha azon van Szobaszerviz jelző.

A megvesztegetni kívánt utazók összesített rangjával
megegyező számú Vendégkártyát kell kijátszanod a
kezedből. Példa: Két 2-es rangú utazó megvesztegetése 4
kártyába kerül. Figyelem: Ez a hatás csak a szobákban
lévő Utazókra érvényes, a Parasztokra nem.

Vigyázz, mert majd ki is kell kifizetned a parasztjaidat!

Előnyösebb a játék vége felé megépíteni, mert ez alá nem
ásható el holttest.
A Szerzetes lehetővé teszi számodra, hogy megszerezd az
egyik semleges szobát (a nyitott szobák száma nem
változik).
Példa: Eláshatsz egy 3-as rangú holttestet úgy, hogy csak két 
kártyát játszol ki a kezedből. Nem kötelező kihasználnod a pince
képességét, amikor Holttest Elásása akciót hajtasz végre.

Példa: Visszaveheted azt a Parasztot a kezedbe, amelyiket 
azért játszottál ki, hogy eláss egy 1-es rangú holttestet.

Az elásni kívánt holttestek összesített rangjával megegyező
számú cinkostársat kell kijátszanod a kezedből.
Példa: Két 1-es rangú holttest elásásáért 2 kártyát kell 
kijátszanod.

3 -

0 -

1 -

2 -

3 -

3 -

3 -
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