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Ha egy könyvjeles városba teszel egy herceget vagy egy hercegnőt, vedd el a pakli felső könyvlapkáját,
nézd meg, és tedd képpel lefelé magad elé.

* Amint megszerezted, azonnal felhasználhatod könyvlapkádat, de kizárólag csak a saját körödben.

* Annyi könyvlapkát használhatsz fel egyszerre, amennyit szeretnél, akár az akciód előtt, akár utána.

* Mielőtt az adott fordulóban passzolnál, szintén használhatsz könyvlapkákat.

* Néhány könyvlapka csak az értékelés során használható, akkor kell felfordítanod. 

*A felhasznált könyvlapka kikerül a játékból.

A következőkben az egyes hozománykockákon látható jeleket részletezzük: 

A könyvlapkák

Országcímerek (1-1 db)
Ezek a lapkák csak a végső
értékelés során használhatóak.
Egy országcímeres könyvlapka

az adott országban a többség meghatározásánál
úgy számít, mint egy plusz családtag. 

Herceg/ hercegnő lerakása (2 db)
Tegyél le egy herceget vagy egy hercegnőt

az egyik városra a szokásos szabályok szerint. Ez
a lapka akkor is használható, ha normál akciód is
pont egy lerakás akció volt.

Akciókártya (2 db) Húzz egy akciókártyát a húzópakliból. Így lesz egy plusz akciókártyád,
amit az aktuális forduló során kiválaszthatsz, és használhatod. 

Kereskedés (2 db)
Tegyél egy családtagot a kereskedéste-

rületen lévő 3 hajó egyikére. Ha ez kereskedésak-
ciót vált ki, akkor azt a szabályok szerint hajtsátok
végre. 

3 Győzelmi pont (2 db) 
Ez a lapka 3 győzelmi pontot ér a
végső értékeléskor. 
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A hozománykockák

Kereskedés (2 db)
Tegyél egy családtagot a keres-
kedésterületen lévő 3 hajó egyikére. Ha

ez kereskedésakciót vált ki, akkor azt a szabályok
szerint hajtsátok végre.

Értékeléskártya (2 db)
Húzz 3 sárga értékeléskártyát a pakliból.
Válassz 1-et, amit megtartasz, a másik 
2-t tedd képpel lefelé a kártyapakli aljára.

A sárga értékeléskártyát bármelyik forduló-
értékeléskor kijátszhatod, hogy a kártya feltételei
szerint győzelmi pontokat kapj. 

Születés (2 db)
Kapsz egy gyermeket.

Válassz egy olyan várost, ahol
* egy házaspár tartózkodik (herceg és

hercegnő),
* vagy a herceg vagy a hercegnő a saját

családtagod, és 
* még nincs gyermekük.

Vegyél el egy családtagot a készletedből, és tedd
gyermekként a város alsó részén lévő jelre. 

A gyermek a végső értékeléskor a többség
meghatározásánál ugyanúgy számít, mint
bármely másik családtag. 

A gyermek bizonyos értékeléskártyák feltételei
között is szerepel.

Győzelmi pontok (1–6): Lépj előre a pontozósávon
annyi mezőt, amennyit a kocka mutat. 
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Emlékeztető: 0, 1 vagy 2 világoskék árukockát        kell fizetned, hogy használhasd egy karakter képességét. 

A hozománykockák

 Húzz 2 árut (2 db)
Húzz 2 árukockát a zsákból, és
tedd a készletedbe.

Országcímer (1-1 db)
Vegyél el egy ilyen országcímer-
lapkát a közös készletből, és tedd
magad elé. 

Ha már nincs több az adott típusú
országcímerlapkából a közös készletben, akkor
1 bármilyen másik típusút választhatsz. Ha
egyetlen országcímerlapka sem maradt, akkor
semmit sem kapsz. 
Egy országcímerlapka az adott országban a
többség meghatározásánál úgy számít, mint egy
plusz családtag.
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A karakterek képességei

Francis Drake
Vegyél el 1-1 árukockát a kereske-
désterületen lévő minden hajóról. 
A hajókon nem kell rögtön újratölteni
az árukockákat. A bankár csak akkor

tölti újra a hajót a zsákból húzott 5 új árukockával,
amikor kereskedésakciót hajtotok végre a hajón
(amin 4 árukocka maradt). Ha egy hajón egy
forduló végén még van 4 árukocka, akkor a bankár
vegye le róla az összest, mielőtt húzna rá 5 újat. 

 I. Erzsébet
Húzz 2 akciókártyát a húzópakliból.

Így lesz 2 plusz akciókártyád, amit
választhatsz az aktuális forduló alatt.

 I. Isabella és II. Ferdinand 
Válassz egy olyan várost, ahol egy
másik játékosnak van már 1
családtagja, és a másik városmező
üres. Tedd 1 saját családtagot a
másik mezőre. 

A herceg vagy hercegnő lerakásának költsége e
karakterlapka használata esetén 0. 
A házasság akció azonnal megtörténik a szokásos
szabályok szerint. 

V. Károly
Húzz 3 sárga értékeléskártyát a pak-
liból. Válassz 1-et, amit megtartasz,
a másik 2-t tedd képpel lefelé a
kártyapakli aljára.

A sárga értékeléskártyát bármelyik forduló-
értékeléskor kijátszhatod, hogy a kártya feltételei
szerint győzelmi pontokat kapj. 

Leonardo da Vinci
Tegyél 1 családtagot a passzolássáv
legvégén lévő világoskék Leonardo-
mezőre.
Ezzel az akcióval még nem passzolsz.

 A fordulóban később, a szokásos módon egy
családtagod passzolássávra tételével passzolhatsz.
A fordulóértékeléskor, miután minden játékos
választott egy bónuszakciót a passzolássávon
lévő családtagjával, átteheted családtagodat a
Leonardo-mezőről 1 megmaradt bónuszakcióra,
majd hajts végre ezt a 2. bónuszakciót is. 

Niccolò Machiavelli
Azonnal hajtsd végre 1x vagy 2x a 
Herceg/hercegnő lerakása akciót.

Itt kell megjegyeznünk: Minden egyes
lerakás a városon jelzett mennyiségnél 1-gyel
több árukockába kerül. De ezt bármilyen (akár
különböző színű) színű árukockákkal is ki lehet
fizetni. 
Minden szükséges költséget ki kell fizetni a
karakterlapka-akció kezdetén. 
Az első lerakást teljes egészében végre kell
hajtanod (ha szükséges, házassággal), mielőtt
letennéd a második családtagot.
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A karakterek képességei
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A Bónuszakciók

Akciókártya
Húzz 1 akciókártyát a húzópakliból. 
Így lesz egy plusz akciókártyád, amit 
a következő forduló során felhasz-
nálhatsz. 

3 győzelmi pont
Azonnal kapsz 3 GyP-t. Ez az 
egyetlen olyan bónuszakció, amit 

több játékos is végrehajthat egy fordulóban. 

Húzz 3 árut
Húzz 3 árukockát a zsákból, és tedd 
a készletedbe.

Értékeléskártya
Húzz 3 sárga értékeléskártyát a pak-
liból. Válassz 1-et, amit megtartasz,

a másik 2-t tedd képpel lefelé a kártyapakli 
aljára.
A sárga értékeléskártyát bármelyik forduló-
értékeléskor kijátszhatod, hogy a kártya feltételei
szerint győzelmi pontokat kapj. 

Értékeléslapka
Vegyél el 1 értékeléslapkát a játék 
tábla mellől. Minden országnak van 
egy lapkája. 

Az értékeléslapkával plusz győzelmi pontokra 
tehetsz szert a végső értékeléskor, feltéve, hogy részt 
vettél a többségi értékelésben és/vagy a korona 
pontozásban az adott országban. 
Ha a többséget tekintve az 1. vagy a 2. helyen 
áltál a lapkán látható országban, akkor kapsz még 
3, 4 vagy 5 győzelmi pontot (ahogy az a lapka bal 
oldalán látható) a normál többségből szerzett 
pontokon felül. Ha az adott ország mindegyik 
koronás városában ott vagy, akkor a lapka jobb 
oldalán látható pontokat kapod (ismét +3, +4 vagy 
+5 pont). Ha mindkét feltételnek eleget teszel, 
akkor a lapka mindkét oldalán látható pontokat 
megkapod. 
Csak az értékeléslapka tulajdonosa részesülhet a 
plusz pontokból.

Casanova
Válassz egy olyan várost, amin már 
van egy családtagod, és a másik 
városmező még szabad. Tegyél 1 

semleges (rózsaszín) bábut a másik mezőre. 
Casanova lerakásakor nem kell kifizetned a lerakás 
költségeit. 
Azonnal hajtsd végre a városban a házasságakciót, 
és dobj a 3 hozománykockával. 
Ha családtagod a nagy városmezőn tartózkodik, 
akkor 2-t választhatsz a kockák közül, melyek 
akcióját végrehajthatod. Ha családtagod a kis 
városmezőn van, akkor csak 1 kocka jutalmát 
választhatod. 

Alapíts 1 szabad várost
Válassz 1-et a játéktábla mellett 
lévő szabad városok közül, és egyér-
telműen tedd a tábla egyik országá-

ba. Eldöntheted, hogy a lapka melyik oldala nézzen 
felfelé (vagy a nagy herceg vagy a nagy hercegnő 
városmező). Ezután tedd hercegként vagy herce-
gnőként 1 családtagodat erre a városra. A szokásos 
módon ki kell fizetned a lerakás költségét, majd 
megkapod a város jutalmát (győzelmi pontok, 
könyvlapka vagy árukocka). 

Jakob Fugger
Minden játékostársadnak adnia kell 
neked 1 árukockát a készletében 
lévő minden 6 árukocka után. 
Ha egy játékosnak legalább 6 árukockája 

van, akkor 1-et ad neked. Ha legalább 12 
árukockája van, akkor 2-t kell neked adnia, stb. 
Ha egy játékosnak 6-nál kevesebb árukockája van, 
akkor helyette húzhatsz 1-et véletlenszerűen a 
zsákból. 

II. Fülöp
Dobj mind a 3 hozománykockával..
Válassz közülük 2-t, és hajtsd végre a 
dobásnak megfelelő akciót. 
Előfordulhat, hogy a dobott “Születés” 

akciót nem tudod végrehajtani. Ilyenkor egy másik 
kockát kell választanod. 



4

Bármennyi értékeléskártyát kijátszhatsz a kezedből akár a fordulóértékelések, akár a végső értékelés 
során. 

Minden értékeléskártya felső felén egy feltétel, az alsó felén pedig a győzelmipont-érték látható. 

Ha kijátszol egy értékeléskártyát, ellenőrizned kell, 
hogy eleget teszel-e a feltételének. Ha igen, adott 
számú győzelmi pontot kapsz. 

Néhány kártya pontos, rögzített feltételeket 
szab, amiket teljesen teljesíteni kell. A többi kár-
tya változó feltételeket ad, amiket többször is lehet 
teljesíteni. 

Továbbá néhány kártyának egy adott pontértéke van, 
míg a többinél a pontértéket a kijátszásának fordulója 
határozza meg. 
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Az értékeléskártyák

Zöld értékeléskártyák
Ezek a kártyák mindig 2 várost adnak 
meg. Ha a 2 város egyikében van 
családtagod, akkor a 2 győzelmipont-
érték közül a kisebbet kapod meg. Ha 
mindkét városban van családtagod, 

akkor a nagyobb győzelmi pontot kapod. 

Minden ország
Ha a játéktábla mind a 4 országában-
van legalább 1 családtagod, akkor 8 
győzelmi pontot kapsz.

Többség a koronás városokban
Számold meg az összes koronás város-
ban lévő hercegeidet, hercegnőidet 
és gyermekeidet. Ha összességében 
neked van a legtöbb családtagod a ko-
ronás városokban, 7 győzelmi pontot

kapsz. Akkor is megkapod ezt a győzelmi pontot, 
ha a többséget tekintve holtversenyben állsz. 

Városjelek
Minden családtagodért
(herceg, hercegnő, gyer-
mek), aki a játéktábla va-
lamelyik, a megadott jeles 
(horgony, könyv, korona)

városában van győzelmi pontot kapsz. Az ak-
tuális fordulótól függ, hogy mennyi pontot jár 
értük.

Egy országban
Egy tetszőleges országban a 
megadott jellel/jelekkel (hor-
gony, könyv, korona) jelölt
városok közül legalább 1-1-
ben kell legyen 1 családtagod.

(Azaz pl. ha horgony+korona van a kártyán, akkor 
1 horgonyos és 1 koronás városban kell legyen.) Az 
aktuális fordulónak megfelelően kapsz érte pontot.

Legtöbb áru 
Ha egy adott színből neked 
van a legtöbb árukoc-
kád, 7 győzelmi pontot 
kapsz. Akkor is megkapod 
ezt a győzelmi pontot, ha

a többséget tekintve holtversenyben állsz. 

Házasok
A megadott országban lévő, 
minden egyes házasságot 
kötött családtagodért győ-
zelmi pontot kapsz. Az ak-
tuális fordulótól függ, hogy 
mennyi pont jár értük.

Herceg / hercegnő
A játéktábla bármely városában 
lévő, minden hercegedért vagy
hercegnődért (akár házas, akár 
nem) győzelmi pontot kapsz. Az 
aktuális fordulótól függ, hogy 
mennyi pontot jár értük. 

Azok a feltételek, amik több alka-
lommal is teljesíthetők, x-szel 
vannak jelölve.  

A megszerezhető győzelmi ponto-
kat az a forduló határozza meg, 
amiben a kártyát kijátszod. 


