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a kiegészítő

SCORE 4 TIMES

COLLECT THIS NUMBER OF OBJECTS:

PER

BUILD BUILDINGS WITH A TOTAL COST OF:

YOU CAN ANNOUNCE THE END OF THE GAME

WHEN YOU HAVE COMPLETED ALL 3 OBJECTIVES:
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1. A játékosok a Játéktáblájuknak az Épületka-
tegóriákat ábrázoló oldalával fognak játszani
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Az alapvető szabályok a 
következő kiegészítésekkel 
változatlanok maradnak:

3. A 6 db 8-as értékű épületet 
képpel felfelé a Főtábla mellé 
kell helyezni.

2. A 8 db 
Fejlesztés-

lapkát a Főtáb-
la mellé kell 
helyezni.

BUILD THIS NUMBER OF EXPENSIVE BUILDINGS: 

COLLECT 3 PAIRS OF OBJECTS

PER

BUILD 2 BUILDINGS
IN EACH OF 

3 DIFFERENT CITIES.
(TOTAL OF 6 BUILDINGS) 

SCORE 2 CITIES OF YOUR CHOICE

4. A 31 db Célkártyát (6 db barna „Felső kártya”, 8 db 
lila „Tárgykártya” 9 db szürke „Épületkártya” és 8 db

zöld „Bónuszpontkártya”) szín szerint csoportosítva, össze-
keverve és képpel lefelé helyezendő 4 pakliba. Húzzátok fel 
minden pakli legfelső lapját és helyezzétek a Célkitűzések 
Táblájának megfelelő helyére őket. A fennmaradó kártyák 
a partiban nem vesznek részt, visszakerülnek a dobozba. 
Az egyes kártyák ismertetését lásd az 5-8. oldalakon.

H
a 

el
ő

sz
ö

r 
já

ts
zo

to
k 

a 
ki

eg
és

zí
tő

ve
l

H
as

zn
ál

já
to

k 
az

t 
a 

4 
db

 k
ár

ty
át

, a
m

in
ek

 2
-e

s 
 v

an
 a

 b
al

 fe
ls

ő 
sa

rk
áb

an
.



2

Ez egy további különleges esethez vezethet:

A játékosoknak most már lehetőségük van 8 kő értékű épületek építésére. Továbbá a megépített 
épületeiket fejleszthetik.
Minden típusból egy hatodik épületet adunk a 30 db épületlapkához. Ezen új épületek mindegyike minden 
fajtából 8 kőbe kerül.

A 8 értékű épületeket képpel felfelé a Főtábla mellé helyezzük. A játékos megépíthet ezekből egyet ugyanúgy, 
mint a Főtáblán látható 9 db egyikét. Ehhez 8 db követ kell a zsákba visszatennie. A 8 értékű épületek 
ugyanakkor egy már meglévő épületünk fejlesztésére is használhatóak (lásd következő oldalt). Ha a 8-as értékű 
épületek már mind elfogytak, azokat a későbbiekben már nem lehet megépíteni.
Ha a játékos megépít egy 8-as értékű épületet, azonnal elvehet egy választása szerinti Fejlesztéslapkát és elhe-
lyezi azt a megfelelő Épületkategóriára vagy városára a Játékostábláján. 8 db Fejlesztéslapka van:

(A Fejlesztéslapkák részletes ismertetését lásd a 4. oldalon.)

a játék menete
Az alapvető szabályok a következő kiegészítésekkel változatlanok maradnak:

I. akció: kövek vásárlása

II. akció: épületek építése 1 2 3 4 5 8

Kövek vásárlása a kerék forgatása nélkül
Ha egy játékos a „Kövek vásárlása” akciót választja, el kell döntenie, hogy forgatja-e a kere-
ket, vagy sem.
Ha a kerék forgatása nélküli akciót választja, a kereket nem tölti fel.
Ha forgatja a kereket, az alap változatban megismert szabály érvényes.

Mi történik, ha a kerék már üres, de a zsákban még vannak kövek?
Ha a kerék üres, de a zsákban még mindig vannak kövek, a játékos csak akkor választhatja a „Kövek vásárlása” akciót, ha egyúttal 
forgatja is a kereket. A „Kövek vásárlása a kerék forgatása nélkül” lehetőség nem elérhető, hisz ebben az esetben a játékos a nem 
jutna kőhöz a kerékről.

Városok Fejlesztéslapkái Épületkategóriák 
Fejlesztéslapkái

Példa: „Kövek vásárlása” a kerék forgatása nélkül
Pillanatnyilag 8 kő található a keréken. A játékos úgy dönt, hogy 
nem forgatja a kereket, és így nem töltheti fel azt.

A játékos a sárga követ       veszi el a VI-os körcikkről. Ez a kő számára ingyen 
volt.

Két fontos oka lehet annak, ha a játékos nem akarja forgatni a kereket: 
Nem akarja újratölteni a kereket és a kövek amire szüksége van, már szá-
mára megfelelő áron megszerezhetőek.
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Egy épület fejlesztése

1.Fejlesztheted bármely már megépült épületedet, ha lecseréled egy drágább
épületre. 

2.Ha az épület fejlesztését választod, az épületek költségének csak a különbségét
kell kifizetned (kövek színével kapcsolatos megkötések az építéssel azonosak).

3. Az új épület lehet azonos és különböző típusú is. (pl. egy 3 értékű Kapu 
(Porta) épületet fel lehet fejleszteni egy 8-as értékű Kastéllyá (Castello). A kettő 
közti 5 kő különbséget akár a következőkkel is kifizethetjük:                        ).)

4.A régi épületlapka visszakerül a dobozba (és kikerül a játékból), míg az új épület 
annak helyére kerül. 

1. Most már 8 különböző értékelési lehetőséged van a játékostáb-
lád alsó sávjában. Az épületkategória-mezők egyikét akkor vá-

laszthatod, ha már van megépült épületed az adott kategóriából (Város 
vagy Vidék).
Mint a többi kiértékelő mező esetében is, itt az épületkategóriáknak 
megfelelően juthatsz GYP-hez vagy kőhöz, attól függően melyik mezőt 
választod.

2.Azon GYP-k vagy pénzek meghatározásához, melyeket az érté-
kelés alkalmával kaphatsz, először össze kell adnod a Városi

(narancssárga) vagy a Vidéki (zöld) épületeidet. Ezután ezt az összeget 
meg kell szoroznod az Épületkategória mezőjének értékével.

Példa: A játékos a városi (narancssárga) épületeit szeretné kiértékelni: 

( + + ) = 
       (3+2+2) költség × 1 pénz = 7 pénz

Ezután egy értékelésjelződet 

Ha a játékos ezt a mezőt 
értékeli ki, minden városi 
épülete után 1 pénzt kap.

Ha a játékos ezt a mezőt 
értékeli ki, minden vidéki 
épülete után 1 GYP-t kap.

III. akció: értékelés

Példa: Luccában a játékos egy 3 értékű Kastélyt (Castello) egy 4-
es értékű Könyvtárrá (Bibliotheca) fejleszt.

Elveszi a 4-es értékű Könyvtárlapkát a főtábláról. Ezután kifizeti a két 
épület értéke közti 1 kő különbséget azzal, hogy egy sárga követ visszatesz 
a zsákba. A (3 értékű) Kastély visszakerül a dobozba, és a Könyvtárt a 
megüresedő helyre helyezi. Végül a játékos felfed egy új épületlapkát, és  
vége a körének.

Ennek a játékosnak 3 
városi épülete van

A játékosok tábláin most két Épületkategória is látható. Ezek és a városok is fejleszthetők.

Az épületkategória helyek

el kell helyezned a választott 
Épületkategória mezőjén. Ebben az esetben a városi épületek értékelő 
mezőjén.



A játékosnak három vidéki épülete van, melyek rendre 1, 3 és 4 értékűek:   
Összeadja ezek értékét és megszorozza az épületkategória értékével.

Össz: ( + + ) = 8

            (1+3+4) költség x 1 GYP = 8 GYP

A játékos 8 GYP-t szerez a vidéki épületei után. Ezután 
egyik bábuját         elhelyezi a vidéki épületkategória érté-
kelő mezőjén.

The player receives 8 VPs for his Land buildings. Then, 

Példa: Később a játék során ugyanez a játékos kiértékeli Luccát.

( + ) = 

( + ) = 15

Példa: A játékos épp most épített meg egy 8-as értékű Katedrálist Viareggioba.

Elveszi Lucca Fejlesztéslapkáját  , és a játékostábláján Luccára helyezi azt.

Ettől a pillanattól bármilyen épületet értékel ki ott, vagy bármikor is értékeli ki Luccát,
az ebben az értékben jövedelmez számára: és .
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Fejlesztéslapkák - Növeld meg egy-egy városod, vagy Épületkategóriád értékét.

végső értékelés
A játék végén minden játékos az alapjátékban megismertek szerint szerez pontokat, az alábbi kiegészítésekkel:
•	 Minden olyan Tárgy, mely a Tárgykártyán nem szerepel 1 GYP-t ér;
•	 A Bónuszpontkártya által jutalomként szerezhető pontokat is megszerzi.

  A szorzók     Sikeres úr 

Duplán nehéz Teljes város 4-et egy fajtából

3. Ezután a tábla pontozósávján jelzed a megszerzett GYP-idet, és/vagy elhelyezed a pénzt a „Házad”ba. 
A játék során minden játékos csak egyszer értékelhet ki egy-egy épületkategória-mezőt. 

Fontos: A játékosok nem kapnak Tárgya(ka)t amikor Épületkategóriát értékelnek ki!

nimmt sich der Spieler 1 beliebige Aufwerter. Diese 
muss noch im Vorrat vorhanden sein. Eine Verbesser-
ung, die bereits bei einem Mitspieler liegt, kann nicht 
genommen werden:
Der Spieler legt diese Verbesserung sofort auf die 
farblich passende Stadt auf seinem Spielertableau. 
Damit überdeckt und verbessert er den Wert einer 
seiner Städte. 

taktikai tanácsok

Mikor a játékos egy 8-as értékű épületet épít meg, azonnal választhat egy Fejlesztéslapkát. A játékos csak 
a 8-as épület megépítése után veheti el a Fejlesztéslapkát. 8 darab Fejlesztéslapka van:

A választott Fejlesztéslapkának elérhetőnek kell lennie. Ha egy Fejlesztéslapkát egy játékos már kiválasztott 
(és elvett) azt más már nem választhatja. A játékosnak nem kell feltétlenül azt a város-fejlesztéslapkát kiválasztania, 
melyben épp az imént építette meg a 8-as értékű épületét. Miután megszerezte a Fejlesztéslapkát, azonnal a 
helyére teszi azt, eltakarva a megfelelő várost, vagy épületkategóriát a játéktábláján. A Fejlesztéslapka, azzal, 
hogy letakarja a régit, megváltoztatja az adott mező értékét.

Példa: A játékos kiértékeli a vidéki épületeit (zöld háttérrel), melyeket megépített.

A játékos Lucca értékelésekor 5 pénzt és 15 GYP-t 
szerez. Továbbá kap még 1 koronát és 1 kapu tár-
gyat is: 

Mindenképp olvassátok el a kiegészítővel történő első játék előtt:
•	 A játékosok játszhatnak a saját maguk által választott kártyákkal is. Ebben az esetben a számuk nem fontos.
•	 Minden játékos olvassa el a 3 féle Célkitűzéskártyát és a Bónuszpontkártyát is és olvassa el a megfelelő 

példákat is (lásd 5-8 oldalakat), ha szükséges.
•	 Ezeket a kombinációkat is érdemes kipróbálnotok: 

Nagy szabadság  
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Az alapjáték 3 Célkitűzéskártyája

6 Felső kártya (barna): Ezek a célkitűzések teljesítendőek ahhoz, hogy a játék végét bejelenthes-
sük, de nem hoznak GYP-t.

8 db Tárgykártya (Lila): A kártya felső része mutatja a célkitűzést, melyet a játék végének bejelen-

téséhez kell elérni, míg az alsó rész mutatja a végső értékelésnél megszerezhető GYP-k számát.

Célkitűzés:
Adott mennyiségű 5-ös, vagy 
8-as értékű épületet kell meg-
építened:

•	2 épületet 4 játékos esetén
•	3 épületet 3 játékos esetén
•	4 épületet 2 játékos esetén 

Célkitűzés:
Össze kell gyűjtened 3x2 azonos Tárgyat (párt). (4 
azonos Tárgy 2 párnak, 6 azonos 3 párnak számít.)

Végső értékelés:
5GYP-t kapsz minden összegyűjtött párod után.

end of the game:end of the game:

      

end of the game:

            

.

GYP-k: A játékosnak 3 párja és 2 ezektől eltérő 
tárgya van. 15 GYP-t szerez a 3 párja után és 1-1 
GYP-t a két pár nélküli tárgya után. Ez összesen 
17 GYP-t ér a számára. 
Emlékeztető minden Tárgykártyára vo-
natkozóan:  
Minden olyan tárgy, melyet az adott Tárgykár-
tya nem említ, 1 GYP-t ér.

BUILD THIS NUMBER OF EXPENSIVE BUILDINGS: 

COLLECT 3 PAIRS OF OBJECTS

PER

Célkitűzés: 
Ki kell értékelned egy adott meny-
nyiségű várost:

•	1 várost 4 játékos esetén
•	2 várost 3 játékos esetén
•	3 várost 2 játékos esetén

SCORE THIS NUMBER OF CITIES: 

Célkitűzés: 
Adott mennyiségű épülettel kell 
rendelkezned:

•	6 épülettel 4 játékos esetén
• 7 épülettel 3 játékos esetén
•	8 épülettel 2 játékos esetén

BUILD THIS NUMBER OF BUILDINGS:

Célkitűzés: 
Adott mennyiségű pénzt kell össze-
gyűjtened:

•	20 pénzt 4 játékos esetén
•	25 pénzt 3 játékos esetén
•	30 pénzt 2 játékos esetén

COLLECT THIS AMOUNT OF MONEY: 

PER

Célkitűzés: 
El kell érned egy adott értéket 
a győzelmipontjelző-sávon:

•	20 GYP-t 4 játékos esetén
•	25 GYP-t 3 játékos esetén
•	30 GYP-t 2 játékos esetén

HAVE THIS MANY POINTS: 

Célkitűzés:
Össze kell gyűjtened 2x3 azonos Tárgyat 
(triplát). (6 azonos tárgy 2 triplának szá-
mít.)

Végső értékelés:
7GYP-t kapsz minden összegyűjtött trip-
lád után.

COLLECT 2 TRIPLETS OF OBJECTS

PER

Példa: A játékosnak 6 tárgya van a játék végén:Example:Example:Example: The player has 6 objects at the end of the game:

      

 The player has 6 objects at the end of the game: The player has 6 objects at the end of the game: The player has 6 objects at the end of the game:

.

GYP-k: Nem teljesítette a célkitűzést, de megkapja a 7GYP-t 
a triplájáért, a három koronáért, és 1-1 GYP-t a három pár 
nélküli tárgya (korona, zászló és címer) után. Ez összesen 10 
GYP-t ér a számára.

SCORE 4 TIMES BUILD BUILDINGS WITH A TOTAL COST OF: COLLECT THIS NUMBER OF OBJECTS:

PER

Ezen 3 kártya az alapjátékban használatos és rá van 
nyomtatva a Célkitűzések táblájára. A kiegészítővel tör-
ténő játék alkalmával ezek is ugyanúgy használhatók, 
mint más kártyák és bele kell őket is keverni a megfe-
lelő paklikba. Kiválaszthatóak véletlenszerűen, vagy a 
játékosok által is.

Példa: A játékosnak 4 egyforma tárgya van a játék végén:Example:Example:

      

 The player has 4 identical objects at the end of the game:  The player has 4 identical objects at the end of the game: 

.

Nem teljesítette a célkitűzést, de megkapja a 2 párért járó 10 GYP-t.

a kártyák részletes leírása

Példa: a játék vége

A játékos:                 = 

End of the game

6

B játékos:                 = 4

C játékos:                 = 15

End of the gameEnd of the gameEnd of the game

                

End of the game

                                                

                                                                

                                                                           

Emlékeztető: Még egyszer, minden Célkitűzéskártya a MINIMUM követelményt mutatja!

A végső értékelés-
nél ezen kártya ese-
tén: minden játékos 
1 GYP-t szerez min-
den 2 pénz után (az 
általános 

helyett).= 1

Példa: A játékosnak 8 tárgya van a játék végén: 
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9 db Épületkártya (szürke): A kártya felső része mutatja a célkitűzést, melyet a játék végének be-
jelentéséhez kell elérni, míg az alsó rész mutatja a végső értékelésnél megszerezhető GYP-k számát.

Célkitűzés: 
Össze kell gyűjtened egy párt (2 egyforma 
tárgyat) és egy „pókert” (4 egyforma 
tárgyat). (6 egyforma tárgy alkalmas 1 
pár és 1 póker képzéséhez.)
Végső értékelés:
Minden olyan kombinációért, melyben 1 
pár és 1 póker szerepel 20 GYP-t kapsz.

COLLECT 1 PAIR AND  
1 QUADRUPLET OF OBJECTS

PER

Célkitűzés: 
Össze kell gyűjtened 2x3 különböző 
Tárgyat.

Végső értékelés:
8 GYP-t kapsz minden készletért, mely-
ben három különböző tárgy van. A párok 
is adnak pontot, amennyiben képezhe-
tő belőlük 3 különbözőből álló csoport 
(tehát van legalább 3 párod).

COLLECT 2 GROUPS OF 
3 DIFFERENT OBJECTS EACH

PER

 The player has 8 objects at the end of the game: The player has 8 objects at the end of the game:

      

 The player has 8 objects at the end of the game: The player has 8 objects at the end of the game:

      

 The player has 8 objects at the end of the game: The player has 8 objects at the end of the game:

.

GYP-k: Teljesítette a célkitűzést. A játékos 20 GYP-t kap a 
4db kapujáért és a 2 db könyvéért. További 2 GYP-t szerez a 2 
zászlóval, mivel mindegyik 1 GYP-t ér ebben az esetben. Így 
összesen 22 GYP-re tett szert.

 The player has 7 objects at the end of the game:  

      

 The player has 7 objects at the end of the game:   The player has 7 objects at the end of the game:   The player has 7 objects at the end of the game:   The player has 7 objects at the end of the game:  

.
GYP-k: A játékos teljesítette a célkitűzést. 8-8 GYP-t szerez a 
két 3 különbözőből álló csoportjáért (tehát 16 GYP-t), továbbá 
kap még 1 GYP-t a megmaradó tárgya miatt. Összesen tehát 
17 GYP-re tesz szert. (Nem számít milyen tárgyak képezik 
az adott csoportot egészen addig, amíg kialakítható be-
lőlük egy 3 különbözőt tartalmazó csoport.)

Célkitűzés: 
4 különböző tárgyat kell összegyűjtened.

Végső értékelés: 
•	3 GYP-t ér 2 különböző tárgy
•	7 GYP-t ér 3 különböző tárgy
•	12 GYP-t ér 4 különböző tárgy
•	18 GYP-t ér 5 különböző tárgy
•	24 GYP-t ér 6 különböző tárgy

Célkitűzés: 
Össze kell gyűjtened 3 olyan csoportot, 
melyben minimum 2 egyforma tárgy 
van (pár). (4 egyforma tárgy 2 párnak 
számít, 6 egyforma 3 párnak.)
Végső értékelés:
3 olyan csoportig, melyben egyfor-
ma tárgyak vannak, a tárgyak számát 
összeszorozzuk. Az eredmény adja meg 
a GYP-k számát. A csoport 2-6 egyfor-
ma elemet tartalmazhat.

COLLECT 3 PAIRS OF OBJECTS

THE 3 GROUPS ARE MULTIPLIED TOGETHER.

Célkitűzés: 
Legalább 3 különböző városban 2-2 
épületet kell építened.

Végső értékelés:
2 épületenként ...
•	Livorno 11 GYP
•	Pisa 9 GYP
•	Lucca 7 GYP

BUILD 2 BUILDINGS
IN EACH OF 

3 DIFFERENT CITIES.
(TOTAL OF 6 BUILDINGS) 

Példa: A játékos 7 tárgyat gyűjtött össze a játék végéig:    The player has 7 objects at the end of the game: The player has 7 objects at the end of the game: The player has 7 objects at the end of the game:

      

 The player has 7 objects at the end of the game:

.

GYP-k: A játékos teljesítette a célkitűzést, mivel sikerült 
összegyűjtenie legalább 4 különböző tárgyat.
18 GYP-t kap az 5 különböző tárgya miatt. A további tárgyai 
után (1 serleg és 1 könyv) további 3 GYP-t kap. Ez összesen 21 
GYP-t eredményez számára.

 The player has 10 objects at the end of the game:

      

 The player has 10 objects at the end of the game:

  

 The player has 10 objects at the end of the game:

      

 The player has 10 objects at the end of the game: The player has 10 objects at the end of the game:

      

 The player has 10 objects at the end of the game: The player has 10 objects at the end of the game:

      

 The player has 10 objects at the end of the game:

.

GYP-k: A játékos teljesítette a célkitűzést, mivel legalább há-
rom párt gyűjtött. Összeszorozza a 3 legnagyobb csoportja tár-
gyainak számát egymással: 3 zászló x 2 könyv x 2 kapu összesen 
12 GYP-t ér (3x2x2). A címerei és a koronája egyenként számít, 
így azok után 1-1 GYP-t kap még, azaz összesen 3 GYP-t. A teljes 
pontszáma ebben az esetben 15 GYP.

Célkitűzés: 
Össze kell gyűjtened 4 azonos Tárgyat 
(„póker”).

Végső értékelés:
•	3 GYP egy párért
•	6 GYP 1 tripláért
•	10 GYP 1 ”pókerért”
•	15 GYP 5 egyforma tárgyért
•	21 GYP 6 egyforma tárgyért

COLLECT 4 IDENTICAL OBJECTS

2 IDENTICAL =

3 IDENTICAL = 4 IDENTICAL =

5 IDENTICAL = 6 IDENTICAL =

 The player has 7 objects at the end of the game:  The player has 7 objects at the end of the game: 

      

 The player has 7 objects at the end of the game:  The player has 7 objects at the end of the game: 

.

GYP-k: Teljesítette a célkitűzést, 10 GYP-t kap a 4 db kelyhéért 
és 6 GYP-t kap a 3 db kapujáért. Összesen 16 GYP-t szerzett.

Példa: A játékos 4 épületet épített Pisában, 2 épületet 
Massában és 1 épületet Lériciben. Nem teljesítette tehát a 
célkitűzést.
GYP-k: 18 GYP-t kap a 4 épületéért Pisában (2x9=18 GYP), 3 
GYP-t kap azokért, amiket Massában épített fel és 0 GYP-t 
kap a Lériciben megépített épületéért. Ez összesen 21 GYP. Igaz 
ugyan, hogy Pisában 4 épülete volt, de az csak egy városnak 
számít.

•	Viareggio 5 GYP
•	Massa 3 GYP
•	Lérici 1 GYP

3 DIFFERENT = 4 DIFFERENT =

5 DIFFERENT = 6 DIFFERENT =

COLLECT 4 DIFFERENT OBJECTS

2 DIFFERENT =

Példa: A játékos 7 tárgyat gyűjtött össze a játék végéig: 

Példa: A játékos 8 tárgyat gyűjtött össze a játék végéig:  

Példa: A játékos 10 tárgyat gyűjtött össze a játék végéig:

Példa: A játékos 7 tárgyat gyűjtött össze a játék végéig: :   
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Célkitűzés:
Legalább 2 különbö-
ző városban 3-3 épü-
letet kell építened.

Végső értékelés:
3 épületenként ...

BUILD 3 BUILDINGS
IN EACH OF 

2 DIFFERENT CITIES. 
(TOTAL OF 6 BUILDINGS)

Célkitűzés:
Legalább 4 épületet kell építened 1 vá-

rosban.
Végső értékelés:
4 épületenként...

BUILD  
4 BUILDINGS  

IN 1 CITY.

Célkitűzés:
Legalább egy darab 8-as értékű épü-
letet kell építened.
Végső értékelés:
8-as értékű épületenként...

BUILD A BUILDING WITH A COST OF 8.

Célkitűzés:
Megadott számú vidéki épületet kell 
építened:

•	2 db vidéki épületet 4 játékos esetén
•	3 db vidéki épületet 3 játékos esetén
•	4 db vidéki épületet 2 játékos esetén

Végső értékelés:
6 GYP-t kapsz minden vidéki épületért.

PER

BUILD THIS NUMBER OF LAND BUILDINGS:  

Célkitűzés:
Megadott számú városi épületet kell 
építened:
•	4 db városi épületet 4 játékos esetén •	
5 db városi épületet 3 játékos esetén
•	6 db városi épületet 2 játékos esetén

Végső értékelés:
3 GYP-t kapsz minden városi épületért.

BUILD THIS NUMBER OF CITY BUILDINGS:  

PER

Célkitűzés: 
Legalább 2-2 épületet kell építened 3 
különböző városban.

Végső értékelés:
A három városban megépült épületek 
száma összeszorzódik. Az eredményt 
kapja meg a játékos GYP-ban. Az építési 
költség nem számít.

BUILD 2 BUILDINGS
IN EACH OF 

3 DIFFERENT CITIES.
(TOTAL OF 6 BUILDINGS) 

THE 3 GROUPS ARE MULTIPLIED TOGETHER.

Példa: A játékos 3 épületet épített Luccában, 4 épületet Massában és 6 épüle-
tet Lériciben.
GYP-k: Teljesítette a célkitűzést. 11 GYP-t kap a 3 épületéért Luccában, 5 GYP-t 
kap azokért, amiket Massában épített fel és 4 GYP-t kap a 6 db Lériciben meg-
épített épületéért (2x2GYP). Ez összesen 20 GYP.

Példa: A játékos 5 épületet épített fel Lériciben, eleget ahhoz, 
hogy teljesítse a célkitűzést.
GYP-k: 3 GYP-t kap az 5 db Lériciben megépített épületéért.

Példa: A játékos 1 db 8-as értékű épületet épített meg Luccában.
GYP-k: Teljesítette a célkitűzést és kap 19 GYP-t az épületért. 

Példa: 4 játékossal játszott partiban a játékos 7 db városi 
épületet épített meg. Ez elég a célkitűzés teljesítéséhez.
GYP-k: 3 GYP-t kap városi épületenként, ez összesen 21 GYP (7 
városi épület x 3 GYP=21 GYP).

Példa: A játékos 2 épületet épített Livornoban, 3 épületet 
Pisában, 2 épületet Viareggioban és 3 épületet Massában.
GYP-k: Teljesítette a célkitűzést. Azt a három városát fogja 
kiértékelni, melyekben a legtöbb épülete van. Összeszorozza 
az ezekben a városokban található épületek számát, az épüle-
tek építési értékét figyelmen kívül hagyva. Ezek szerint 2 épü-
let Livornoban x 3 épület Pisában x 3 épület Massában = 
2x3x3=18 GYP.

Célkitűzés:
Megadott számú vidéki és városi épületet kell 
építened.
•	2 városi és 2 vidéki épületet 4 játékos esetén
•	3 városi és 3 vidéki épületet 3 játékos esetén
•	4 városi és 4 vidéki épületet 2 játékos esetén

Végső értékelés:
GYP jár minden párért, melyben 1db városi és 
1db vidéki épület van. Építési költségeik össze-
ge az értük járó GYP-k száma. Egyedül álló épü-
let 0 GYP.

BUILD THIS NUMBER OF PAIRS OF  
LAND AND CITY BUILDINGS:

BUILDINGS THAT ARE  
NOT PART OF A PAIR  

DO NOT COUNT.

Példa: 3 játékossal játszott partiban a játékos 4 db vá-
rosi épületet épített meg 5, 4, 2, 2 értékkel; és 2 db vi-
déki épületet 4 és 1 értékkel. A játékos nem teljesítette 
a célkitűzést. GYP-k: 2 párja van:
1. pár: 5-ös városi épület+ 4-es vidéki épület=9 GYP. 
2. pár: 4-es városi épület+1-es vidéki épület=5 GYP. 
A további 2 db városi épület nem képez párt.

•	Luccában11 GYP
•	Viareggioban 8 GYP

•	Massában 5 GYP
•	Lériciben 2 GYP

•	Livornoban 17 GYP
•	Pisában 14 GYP

•	Luccában 15 GYP
•	Viareggioban 11 GYP

•	Massában 7 GYP
•	Lériciben 3 GYP

•	Livornoban 23 GYP
•	Pisában  19 GYP

•	Luccában 19 GYP
•	Viareggioban 13 GYP

•	Massában 8 GYP
•	Lériciben 4 GYP

•	Livornoban 34 GYP
•	Pisában 26 GYP

Példa: 4 játékossal játszott partiban a játékos 1 db vidéki 
épületet épített meg. Ez nem elég a célkitűzés teljesítéséhez.
GYP-k: ennek ellenére megkapja a 6 GYP-t vidéki épületéért.

Példa: 2 játékossal játszott partiban a játékos 4 db városi épületet épített meg 4, 4, 3, 
1 értékkel; és 4 db vidéki épületet 5, 4, 2, 1 értékkel. A játékos teljesítette a célkitűzést.
GYP-k: A párjai: 1. pár 4+5=9 GYP, 2. pár: 4+4=8 GYP 3. pár: 3+2=5 GYP, 4. pár:1+1=2 
GYP. Ez összesen 24 GYP-t ad neki.

Példa: 3 játékossal játszott partiban, a játékos 3 db városi 
épületet épített meg. Ez nem elég a célkitűzés teljesítéséhez.
GYP-k: ennek ellenére megkapja a 3x3 GYP-t a városi épülete-
iért, összesen 9 GYP-t.

Példa: A játékos 2 db 8-as értékű épületet épített meg Massában.
GYP-k: Teljesítette a célkitűzést, és kap 16 GYP-t a 2 épületért (2x8).

Példa: 4 játékossal játszott partiban a játékos 3 db vidéki 
épületet épített meg. Ez elég a célkitűzés teljesítéséhez.
GYP-k: 6 GYP-t kap vidéki épületenként, ez összesen 18 GYP (3 
vidéki épület x 6 GYP=18 GYP).
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8 db Bónuszpontkártya (zöld): Ezek a kártyák nem ábrázolnak olyan feltételt, melyet teljesíteni 
kellene a játék végének bejelentéséhez. Ezek csupán a végső 

értékelésnél számított GYP szerzésére alkalmas megoldást 
kínálnak!

Minden Bónuszpontkártya esetén: A játékosok kiértékelik a 
kártya egyes tulajdonságát, akár volt az már értékelve a játék fo-
lyamán, akár nem! Fontos: Nincs 1. jelű Bónuszpontkártya!

Ezt a játékostáblát használjuk a különböző Bónuszpontkártyák 
ismertetésére. A példák 4 játékos esetét mutatják.

SCORE LIVORNO AND LÉRICISCORE 2 CITIES OF YOUR CHOICE

SCORE 2 TYPES OF BUILDINGS

SCORE THE SMALLEST BUILDING
OF ANY TYPE

A játékosok összeadják épületeik 
értékeit Livornoban, Pisában és
Luccában. A legmagasabb értéket 
elérő játékos(ok) 9 GYP-t kap(nak). 
A játékosok összeadják épületeik 
értékeit Viareggioban, Massá-
ban és Lériciben. A legmagasabb 
értéket elérő játékos(ok) 9 GYP-t  
kap(nak).

THE PLAYER(S) WITH THE HIGHEST TOTAL
BUILDING COSTS SCORE(S):

LEFT RIGHT

A játékosok összeadják 
épületeik értékeit vá-
rosonként külön-külön. 
Az egyes városokban a 
legmagasabb értéket elérő 
játékos(ok) az alábbiak 
szerint kap(nak) GYP-t.

THE PLAYER(S) WITH THE HIGHEST TOTAL
BUILDING COSTS SCORE(S):

Példa: A játékos kiértékeli a legkisebb értékű épületét minden fajtából.:

A legkisebb Könyvtárt Massában:  = 2           

A legkisebb Katedrálist Livornoban:   = 9

A legkisebb Kaput Livornoban:  = 6               

A legkisebb Villát Luccában:  = 2

Példa: A VI. kártyát használtuk a játékban. A játékos kiértékeli a Könyvtárait és a Katedrálisait.

2-es értékű Könyvtár Massában 8-as értékű Könyvtár Lériciben a Fejlesztéskártyával együtt: 

 = 2          = 8         = 
3-as értékű Katedrális Livornoban 4-es értékű Katedrális Lériciben a Fejlesztéskártyával együtt: 

 = 9          = 4     = 
Ez összesen 23GYP-t és 12 pénzt ér.

Példa: Bal oldali városok: A játékos épületeinek összértéke
Livornoban és 
Luccában:   +  + = 6 
Nem kap GYP-t, mert más nagyobb összértékkel rendelkezik.
Jobb oldali: Épületeinek összértéke Massában és Lériciben: 

+ + = 14  
Neki van összesítve a legtöbb, kap
He has the highest total and receives

9 .

•	Massa 6 GYP
•	Lérici 4 GYP

•	Livorno 14 GYP
•	Pisa 12 GYP

•	Lucca 10 GYP
•	Viareggio 8 GYP

Példa: A játékos összeadja épületeinek értékét: 

Livorno:  +  = 5 Neki van a legtöbb, ezért           -ot  kap.14

Lucca:             Itt nem neki van a legtöbb, ezért nem kap GYP-t.

Massa: Itt nem neki van a legtöbb, ezért nem kap GYP-t.

Lérici:           + = 12 Neki van a legtöbb, ezért           -ot  kap.4

Nincs épülete Pisában és Viareggioban, ezért ezekért a városokért nem kap 
GYP-t. Összesen 18 GYP-t szerez.

Példa: kártyát használtuk a játékban. A játékos 
Livornot és Léricit értékeli ki.  

Livorno:     (  + )  = 15

Lérici       (  + )  = 

                   (  + )  = 12

Ez összesen 27 GYP-t és 12 pénzt ér.

a fejlesztés-
kártyával: 

SCORE PISA AND MASSA SCORE LUCCA AND VIAREGGIO

A játékosnak nincs Kastélya vagy Palotája, 
ezért nem kap sem pénzt, sem GYP-t eze-
kért. Összesen 19 GYP-t szerez.

Téves kártyafelirat! A kártyán az aláb-
bi szövegnek kellene szerepelnie: „Score 
the smallest building of each type.”, azaz 
„Értékeld ki az összes épülettípusból a leg-
kisebb értékű lapodat!”

Példa: a játékostábla a 
játék végén.
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