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Játék 
tartozékok

  1  játéktábla

  1  Katedrális (össze kell állítani)
12  Torony lapka (ezek jelzik a körök számát)
  1  Eskűlevél (kezdőjátékos jelző)
50  Akció lapka

  4  hajók a játékosok színeiben

52  fa pecsét korong a játékosok színeiben

12  családi címerpajzs a játékosok színeiben

33  kártya (német, angol és francia nyelven) 
12  városi címerpajzs 
 8  Városlakó lapka

26  pénzérme

30  Ulm Verebek (a város jelképe)

   1  húzózsák

  1  két részes szabályfüzet: ez a füzet az 

alapszabályokat tartalmazza, míg a

másik a részletes információkat a játék 

komponensekről és a város történetéről

Szabálykönyv

Ulm a történelmi fénykorában: állandó a nyüzsgés a virágzó szabad 

császári városban. A 16. század elején a város a Germán Nemzet Szent 

Római Birodalmának egyik legnagyobb önkormányzati területe. A siker 

és a gazdagság nem csak a sváb takarékosságnak köszönhető, sokkal 

inkább az állampolgárok üzleti érzékének és szakképzettségének az 

eredménye. A műalkotások és a kereskedelmi áruk, például a fa, a bor, a 

só és a textíliák kereskedelme virágzik, ezeket az árukat túlnyomórészt 

a Duna-folyón hajókkal szállítják.

Az emberek elfoglaltak a székesegyház építésével - ami a város társadalmi 

szíve - ami ebben az időben lesz a legmagasabb templomtorony a világon. 

A székesegyház körül a legkülönbféle emberek jönnek össze. A befolyásos 

céhek és patríciusok uralják a városi életet és ha valamit el akarsz érni, akkor 

a megfelelő emberek kegyelmét kell keresned. Ki fogja a lehető legjobban 

kihasználni az eszközeit és erőforrásait az idő múlásával, hogy a város 

történelmi krónikáiban tovább éljen a neve, mint a város egyik fontos polgára?

Egy játék Ulm városban és környékén 2-4 játékosig, 10 éves kortól

Megjegyzés a szabálykönyvhöz:  
A szabályok szét vannak osztva két szabálykönyvbe, hogy könnyebb 

legyen megismerni a játékot.
Ez a szabálykönyv tartalmazza az alap ötletet és a legfontosabb 

játékszabályokat.

A másik szabálykönyv (Ulm Krónikája) részletezi a játék elemek 

szerepeit és hatásait, mint a kártyákét, a városi címerpajzsokét, stb.   

Ezt bármikor fellapozhatod játék közben is, ha szükségét látod.

Mindemellett megtalálhatod benne a város történetének néhány 

részletét is.

Próbáld meg összegyűjteni a legtöbb győzelmi 

pontot az akcióiddal Ulm városi életének különböző 

területein. Minden körben három akciód van.

A játék 10 kör után ér véget.

A játék célja

Fordítás: wellagent
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Játék

Helyezd le a játéktáblát az asztal közepére. 
-
>

        Véletlenszerűen helyezz le 

1 barna, 2 kék, 2 narancs, 2 

fehér és 2 szürke Akció 
lapkát a táblán lévő 3x3-as

Katedrális területre.

Tegyél minden színű 

akció lapkából egyet 

a rakodópartra. 

A megmaradt Akció lapkákat 

tedd bele a húzózsákba.  

A pénzérméket és az Ulm 
Verebeket helyezd a 

játéktábla mellé.

Minden játékos kap 1 hajót, 13 pecsétet, 

családi címerpajzsot a saját színében, 2 

pénzérmét és 2 Ulm Verebet valamint egy 

Akció lapkát a zsákból. Aztán a játékos

a) lehelyezi a hajóját a Duna első helyére; 
b) letesz egy pecsétet, mint jelölőt a 

pontozósáv 5. helyére; 
c) a többi játék elemét maga elé helyezi.

Keverd meg a városi 
címerpajzsokat és képpel 

képezz egy húzópaklit a 

tábla megfelelő helyén.

Keverd meg a 33 kártyát és 

képpel lefelé képezz egy húzó-

paklit a tábla megfelelő helyén.

Állítsd össze a Katedrálist és tedd a 

játéktábla katedrális helyére. 

Véletlenszerűen húzz 4-et

 a 8 Városlakó  lap-

kából és tedd le 

képpel lefelé a város-

lakó helyekre a tábla 

Oath House negyedében.

A legmegbízhatóbb játékos kezd. 
Maga elé helyezi a kezdő játékost

jelölő Eskűlevelet. Aztán elvesz 

10-et a 12 Torony lapkából és 

egy halmot képez (az alap 

játékban képpel lefelé) a táblán az

Eskűlevél területén. A maradék 2 

Torony lapkát vissza kell tenni a 

dobozba. 

Megjegyzés: 
Az alap játékot a Torony 

lapkákon lévő speciális funkciók 

használata nélkül kell játszani. 
(A Torony lapkákon lévő egyedi

szimbólumok magyarázata az Ulm 
Krónikája könyben találhatók.)

->

->

->

->

-
>

1.   
2.   

3.    

4.   

5.   

6.   

7.    

8.   

9.    

10.  

a b

előkészületek
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A játék menete

A játék 10 körig tart. Minden kört a következő módon kell

végrehajtani:
A kör elején a kezdő játékos elvesz egy Torony lapkát - mint kör

számlálót - az Eskűlevelek helyéről és belerakja a Katedrális

torony részébe (az alap játékban képpel lefelé). Így a Katedrális

tornya egyre nagyobb és nagyobb lesz. 

Ezután az aktív játékos a következőket hajtja végre: 

1.   Húzz egy Akció lapkát a húzózsákból és betolja a Katedrális

területen lévő 3x3-as területen az egyik sorba vagy oszlopba.

( Lapkák betolásának lehetőségei)

2. Végrehajtja a 3 akciót, amit a az adott sorral/oszloppal

kiválasztott, olyan sorrendben, ahogy szeretné. A Katedrális

3x3-as területen lévő Akció lapkák maghatározzák a 3 lehetséges

végrehajtható akciókat; a 4. Akció lapka, ami kitolódott a másik

oldalon, az ott marad és nem ad semmilyen akciót.

3. A játék folyamán a kézben tartott előzőleg megszerzett

kártyákból 1 bármikor kijátszható a saját körben.  

A játékosnak mindig végre kell hajtani az 1. és a 2.

teendőt, de a 3. teendő nem kötelező.

Ezután a húzózsákot az Akció lapkákkal továbbadja a következő 
játékosnak.

A Katedrális területe és akciói
5 különböző Akció lapka van és mindegyikhez különböző 

végrehajtható akció tartozik, amelyeket a játékos választása 

szerint különböző módon kombinálhat, annak megfelelően, 

ahogy a Katedrális terület engedi. Mindig csak azt a 3 akciót lehet 

végrehajtani, amit éppen a lapka kitolás aktívált. 

Pénz akció: Egy pénzérme elvehető a bankból.

Eltávolító akció: Az akció lapkákkal kitolt lapokat 

(1-3) lehet elvenni a Katedrális terület egyik oldaláról, 

amit a játékos maga elé tesz. Két fehér Akció lapka 

kijátszása esetén a Katedrális két oldaláról, míg 3 fehér 

lapka esetén három oldalról lehet elvenni a kitolt 

akciólapokat.

Példa: 
István kijátssza a 

fehér Akció lapkát. 

Ezután elveheti a 

kék lapkát (A) vagy 

a narancsszínű és a 

fehér lapkákat (B).

A játékban egy
egyszerű szabály van:
tolj be 1 Akció lapkát
a Katedrális területen
és hajtsd végre az így
kiválasztott 3 akciót!
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Kártya akció: 
a)  Ennek az akciónak a kijátszásakor a játékos elvehet 

egy kártyát a húzópakli tetejéről 2 saját Akció 

lapkáért, amit vissza kell tennie a húzózsákba.

Amennyiben 2 egyforma színű lapkát ad be a 

játékos, akkor felveheti a húzópakli két felső 

lapját, amelyekből választ egyet a, a másikat 

a dobópaklira teszi képpel felfelé. 
b) Kártya húzás helyet ennél az akciónál a játékos 

kijátszhat még egy kézben tartott kártyát, a 

normál egy kör egy lap kijátszása helyett (normál 

esetben körönként csak egy kártyát lehet kijátszani).

Folyó akció: A játékos a hajóját előre mozgatja az 1
szabad mezővel a Dunán. A más hajók által elfoglalt 

mezőket nem kell figyelembe venni, át kell ugrani.

Pecsét akció: Ebben az akcióban a játékos 2 pénzérme 

befizetésével lehelyezheti egy pecsétjét az egyik szabad 

helyre az egyik városnegyedbe (északi vagy déli a 

Duna partján), ahol éppen a játékos hajója áll. Ezután 

megkapja a városnegyedhez tartozó előjogot (lásd a 

játékos táblán), mint bónuszt. 

Az egyedi előjogok magyarázatai megtalálhatók az Ulm 

Krónikája című második szabálykönyvben.

Példa akció választásra és azok kijátszására: 
Albert húz egy kék Akció lapot, amellyel az első sor akció lapjait 

(kék, narancs, szürke) tolja el balról. A szürkét kitolja, amit nem 

használhat, de kijátszhat két Folyó akciót és egy Pecsét akciót.  
Albert először használja az egyik Folyó akciót, átmozgatva a 

hajóját a híd másik oldalára. Ezután a Pecsét akciót használja.

Fizet két pénzérmét és lehelyezi az egyik pecsétjét a Town Hall 

városnegyedbe. Ezért megkapja a húzópakli felső lapját az adott 

városnegyed  előjogaként, illetve kap egy pénzérmét (második 

előjogként választhat a pénzérme vagy egy akció lap közül). Végül 

használja a másik Folyó akciót, amivel átugorja a piros hajót, 

ami előtte áll.

Példa: 1 Folyó 

akció Évának.

Példa: István lehelyezi 
az egyik pecsétjét a 
Duna északi parti város-
negyedébe és megkapja 
a hozzátartotó előjogot
(ebben az esetben, 
választhat a két városi 
címerpazs közül).

Példa: 1 Folyó 

akció Istvánnak.
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Másik példa 3 különböző akcióra:
Éva egy szürke Akció lappal tolja be az alsó sort jobbról, ahol

jelenleg két fehér és egy barna lapka van. Az egyik fehér Akció

lapkát kitolja. A másik fehér Akció lapkával Éva használja az

Eltávolító akciót. A Katedrális terület felső oldalán lévő két kék

lapkát választja. Aztán a Kártya akcióhoz használja a most

szerzett két kék lapkát, amiket visszadob a húzózsákba. Mivel a

két lapka egyforma színű volt, ezért Éva felveheti a húzópakli két

felső lapját és választhat közülük. A másik lapot a dobó paklira

teszi képpel felfelé. Végül használja a Pénz akciót kap egy

pénzérmét a bankból. Éva kijátszhatná a most szerzett kártyát, de

úgy dönt, hogy a kezében tartja és később játsza ki. 

Megjegyzés: Az Akció lapka betolásakor meg kell fontolni a sor 

kiválasztását, hogy a lehető legjobb akciókat lehessen végre 

hajtani. Néha megtörténhet – főleg a Kártya akció és a Pecsét 

akció során –, hogy nincs meg a szükséges erőforrás (lapka vagy 

pénz) és ezért nem lehet végrehajtani némely akciót; ebben az 

esetben az akció elvész.

Azok a sorok vagy oszlopok, amelyek már el lettek tolva (már 

4 lapot tartalmaznak), azokat nem lehet eltolni, se előre se 

hátra.

Ezeket a sorokat egyesével csak az Eltávolító akció lapka 

végrehajtásával lehet újraaktíválni. Ekkor a játékos kiválaszthatja, 

hogy  a Katedrális terület melyik oldaláról veszi el a lapkákat, 

amivel az adott sorokat újra használhatóvá teszi.

Amíg a kitolt Akció lapkákat nem veszi el senki, addig körröl-körre 

egyre kevesebb választási lehetősége van a játékosoknak.

Ha bekövetkezik az, hogy többé nem lehet kitolni több lapkát, 

akkor az összes kitolt lapkát el lehet venni és visszatenni a 

húzózsákba.

A kártyák
Kártyákat két módon lehet szerezni: 

2 lapka = 1 kártya 
A játék folyamán a Kártya akciót használva lehet kártyát szerezni.

A Kártya akciót aktíválva felhúzható a húzópakli felső lapja és 

be kell adni érte két, a játékosnál lévő Akció lapkát. Ezeket vissza 

kell tenni a húzózsákba. Amennyiben a beadott lapkák egyforma 

színűek, akkor a játékos felhúzhatja a két felső lapot és eldöntheti, 

hogy melyiket tartja meg közülük. 

A másikat a dobópaklira kell dobni

képpel lefelé. 
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Instead of drawing blindly, 
pick an Action tile of your choice 
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1 kártya, mint előjog

Amikor egy Pecsét akció végrehajtása történik a Town Hall 

vagy Goose Tower negyedben, akkor ezért egy kártya is jár 

mint előjog. (Lásd a pajzs alatti ábrákat.)

A kártyák felhasználási módjai 
Minden kártya két lehetőségből enged választani a játékosnak– 
amit a játékos az adott szituációnak megfelelően dönti el, hogy 

melyiket játssza ki: 

a) Ha a játékos eldobja a kártyát, 

akkor a felső bónuszt kapja meg a 

játék során.

b) Ha a játékos maga elé teszi a 

kártyát, akkor az alsó bónuszt kapja 

meg a játék végén.

Minden kártyát képpel felfelé kell kijátszani.

Minden a játékos kezében tartott, ki nem játszott kártyáját a 

játék végén, értékelés nélkül a dobópaklira kell tenni. 

Normál esetben 1 kártyát lehet kijátszani körönként. Ha a játékos 

további kártyát szeretne kijátszani ugyanabban a körben, akkor 

aktíválnia kell a megfelelő számú Kártya akciót a Katedrális 

területen. Minden Kártya akció aktíválásakor a játékos vagy kijátszik 

egy kártyát vagy húz egy kártyát.

Az egyedi kártyák magyarázata és hatásai részletesebben az 
Ulm Krónikája című második szabálykönyvben található.

A Duna
A folyón hajózni csak egy irányban lehet. A visszafelé mozgás 

nem lehetséges. A folyón látható mezőkön egyszerre nem lehet 

egynél több hajó. A folyón lévő foglalt mezőket át kell ugrani. 

Példa:
A piros hajó előre léphet  
egy mezőt. Előtte ott van a  
zöld hajó. Az előtt pedig a 
kék. Ez azt jelenti, hogy a piros hajó végül a kék hajó elé lép.

A folyó két részre osztja a játéktáblát: északi és déli részre. 

Amikor egy játékos egy Pecsét akciót hajt végre, választhat az 

északi és a déli part városnegyedei közül, nevezetesen két negyed 

közül, ahol a játékos hajója éppen áll. 

Példa: A kék hajó tulajdonosa végrehajthat egy Pecsét akciót

az Oath House negyed vagy a Garden negyed területén.

Az utolsó 4 folyó szakasz további

előjogokat biztosít; a játékos azonnal 
megkapja ezeket az előjogokat, amint 

hajója e négy mező valamelyikére lép

egy Akció lapka vagy egy kártya hatá-

saként (ha a mozgások Akció lapok 

hatásai, akkor azt egyesével, külön-külön kell lelépni; ha ez a hatás egy 

kártyáé, akkor az összes lépést egyszerre kell lelépni). A folyó végén is 

érvényes az a szabály, hogy egy folyó mezőn nem lehet egynél több 

hajó. Ha egy hajó elérte a folyó végét (nincs előtte már több szabad 

folyó mező), akkor a Folyó akciót ez a játékos nem használhatja 

többé. 

Példa: Albert aktíválja a  

Kártya akciót, majd bead 2 

különböző lapkát és elvehet 

1 kártyát a húzópakliból.
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A Dunát egy híd osztja két részre. Amennyiben a játékos hajója 

nem megy át a híd alatt a folyó másik részére a játék végéig, akkor 

minden egyes folyó mező, ami még a hídig van egy minusz pontot 

jelent. Azok a játékosok, akiknek a hajója átment a híd alatt, annyi 

pontot kapnak, ahány mezőt mentek a hídon túl.

Mivel a Pecsét akciók végrehajtása korlátozott minden negyedben, 

ezért nagyon fontos, hogy körültekintően legyen  megtervezve a 

Dunán való előre haladás.

Pontozás játék 
közben, a játék vége 
és a végső pontozás

~  

~  

~  

Pecsétek:  
A Pecsét akciók a Reichenauer Hof negyedben 

azonnali győzelmi pontot adnak.

Városi címerpajzsok:  

Győzelmi pontok járnak a Leaning House 
negyed és a Garden negyed címerpajzsainak 
megszerzéséért. A megszerzett várospajzsok 
azonnal biztosítják a pontotkat. 

Az arany koszorúval jelzett városi címerpajzsok azonnali pontot 
adnak a játék során – részleteket lásd az Ulm Krónikája “Városi 
Címerpajzsok” részében.  

A játék végén
A játék 10 körig tart; ezután következik a végső pontozás. Ennél 

a következőket kell figyelembe venni: 

~~~   a megszerzett Ulm Verebeket; 
~~~   a hajó helyzetét a folyón; 

~~~   a játékosok előtt lévő kártyák (a kézben lévő kártyák nem 

érnek pontot, azokat a dobópaklira kell tenni).

Ulm Verebek: 
Minden egyes Ulm Veréb ami a játékos előtt 

van 1 győzelmi pontot ér.
(Az Ulm Verebeket jokerként lehet használni a játék 

során, lásd az Ulm Krónikájában.)

Folyó pontozás (-1 / +1): 
Attól függően, hogy a játékos hajója milyen messze jutott a Dunán, 

plusz vagy mínusz pontok járnak érte, ami attól függ, hogy a hajó 

már átért-e a híd alatt vagy sem. Amennyiben a játékos hajója 

még a híd előtt van a játék végén, akkor minden egyes folyón 

lévő mezőért, amit még meg kell tennie ahhoz, hogy átérjen a 

híd alatt, azokért le kell vonni egy-egy pontot. Azok a játékosok 

viszont minden egyes olyan folyó mezőért, amit már elért a hajója, 

egy-egy plusz pontot kapnak. A pontok leolvashatóak a táblán 

a folyó mezőről.

Példa: A piros hajó 2 mezővel áll a híd előtt; ezért ez a játékosnak 

az értékelő mezőn kettőt vissza kell lépnie. A zöld hajó azonban 

5 plusz pontot kap mivel a híd utáni 5. folyó mezőn áll.

Kártyák: 

Győzelmi pontokat a játék során és a játék végén 

is lehet szerezni. 

A játék közben 

Győzelmi pont szerzése lehetséges kártya 

kijátszással, a dobópaklira kerül. A kártyák által 

szerezhető pontok megtalálhatók a kártyákon, 

illetve az Ulm Krónikájában.

~

Városlakók:  A Városi Őrség spe
ciális képességével, a játékos plusz 
pontot szerezhet, az Akció lapka 
kitolásával a Katedrális területre – 
lásd az Ulm Krónikájában “A Város 
Negyedei és azok előjogai” című részben. 
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Kártya pontozása: 
Katedrális kártyák

3 pont jár minden Katedrális kártyáért; ha a Katedrális 

teljes, akkor +9 bónusz pont

Ez a teljes három részes Katedrális összesen 18 pontot ér.

Kereskedelmi kártyák

3 pont jár minden Kereskedelmi kártyáért;

3 egyforma Kereskedelmi kártya (textil, művészeti áru, 

kereskedelmi áru) +6 bónusz pont; 

3 különböző Kereskedelmi kártya +3 bónusz pont

Ez a kollekció 15 pontot ér összesen.

1 x textil, 1 x művészeti áru és 1 x kereskedelmi áru: Ez a kollekció 

összesen 12 pontot ér..

Krónika kártyák

 A kártya feliratokat és magyarázatukat lásd az Ulm 
Krónikájában.

Az a játékos nyer, akinek a legtöbb pontja van.

Döntetlen esetén az a játékos nyer, akinek a legtöbb különböző

városnegyedet reprezentáló pecsétje van. Ha még ekkor is 

döntetlen, akkor az érintett játékosok osztoznak a győzelmen.

Ennél a pontnál azt 

tanácsoljuk, hogy csak 

kezdd el a játékot, aztán a 

játék során, ha szükséges, 

csak lapozd fel az Ulm 

Krónikája című második 

szabály könyvet.

Az Ulm Krónikája a következő információkat tartalmazza:

~  a városnegyedek és előjogaik

~  a városi címerpajzsok

~  az Ulm Verebek

~  a rakodó dokk

~  a kártyák

~  a Torony lapkák (használatuk a 

haladó változathoz) 

Továbbá az Ulm Krónikája elmeséli a város rövid történetét 

és tartalmaz egy érdekes Ulm lexikont is.


