
A Xvlll. szdzatL Ll naqLJ ttldonlántlos felt'ede:ések, ualan,,titlt a reitélLles és isnleretlen teríiletek nrcgismerésének kora.
A tudontdnt1 uiltitlában tapasztalható uersentlés nem ismer határokat,.. f őként az oly ifjú tudóstlk slántártt, tttint amilyen
te is uaqt1. Ahhoz, hoqt1 a híres I'lewttln nqtnnába érhess, ualódi elkötelezettséggel új kutatásokat kell folytatnod, és

bőuítened kell tudásod, hoqg uégül bclőled is tt uiláq eqgik legelismertebb szaktekintél91e uálllassotl!
Be kell utaalod egész EurópóL meglátoqatua uárosait, eqtletenleit és tájait, nteltlek eqtlkor Ltatalmas és titokzatos tudás
tárheltlei uoltak, Tctnulnlántlozd a múlt híres tanítóinak murtkdit és tanulj uz akadén,tiai touállllképzésekert is! Dolgozz
ki új elméleteket, hoqy forradalmi technolóqiai újításokra lelj! Ek()zben dolgozz kenléngen, hogy ntegteremtsd mindezen
kutatásaid és teendőid gazdasáqi hótterét, és próbúId elnqerni a korszak mcstereinek támoqatását!
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l.";]§["l-.-..;.]-,J "if *":,F:;§::li .§ A játékáb[a elfikésíttése ;§ffiffi,x,,";w.ffiwrctffji,1:

Helyezd a térképet és a Tudás fájatáblát
az asztal közepére.

Véletlerrszerűen helyezcl el a város-,
egyetem- és ősi táj lapkákat a térkép
rnegfelelő mezőirr (a ntezők és lapkák
alukja azcltlos).

Kevercl lneg a specializációlapkákat,
mald hűzz 5-öt közülük és helyezd el
őket véletlenszerűen a Tuciás fája tábla

lapkákat tedd vissza a dobozba.

Keverd meg a feladatlapkákat, rnajd
hűzz 6-ot kiiziiliik és lrelyezd el őket vé-
letlenszerűen a térkép és a Tuc,lás fája
tábla megfélelő rlezőin (a mezők és lap-
kák alakja azonos). A negmaradt féladat-
lapkákat tedd vissza a cloboz.ba.

4 játékos esetétr lTelyezd el véletlen-
szerűen az összes bónuszlapkát a tér-
kép és a Tudás fája tábla hozz,átartoző
rnezőin (az azonos alakú, araltqkeretes
nrczőkön).3 játékos esetén rre lrelyezz
jelzőt a 4-es jelölésű nrezőkre, z játé-
kos esetérr a 3+ jelölésű nrezőkre, tníg
r játékos esetén a z+ jelölésű rrrezőkre
senr (3, z és t iútékos esetén sorrendben
j, 6 és to jelz(íre nem lesz szüksétled. Ezeket
tedcl uissza a dobozbd.

Keverd meg az újításlapkákat rrrajd lrúrzz

5-öt ktizülük és lrelyezcl el őket r.életlen-
szerúien a Tudás fája tábla lnegíélelő
rrrezőin (a nlezők és laylkák etlakju ttzotlos).
A nlegnraraclt írjításlapkákat tedcl vissza
a clobozba.

Válogasd szét a bevétellapkakat típr-r-
so n ként ( az elől ap j uko1,1 l éu ő szi n ú ó ltl n,t ok
szerint) és helyezd őket képpel felf'elé a
Tudás íája tábla rnegf-elelő mezőire.
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;E§3§]ff.il, z.rt-effi

Helyezd az orwosi bevétellapkákat kép-
1lel f-elfelé a térkép megfelelő mezőire.

Helyezd az érméket és főzeteket a táblák
n-relIé egy közös készletbe. Ezek a jelzők
végtelen szárnúak (abban a nctgqon ritka
esetben, ha elt'oqtlnának, helqettesítsd őket
utllani mással).
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Io Válogasd szét az, akciókárryákat a szint-
jük szerir.t (a hátoldalukon látható szittl-
bólumok mutatják), keverd Ineg a ] pak-
lit ktilön-külön, majd képpel lefelé
lrelyezd őket az asztalra! Hűzz 3 Iapot
rrrinden pakliból és képpel felfelé tedd
(jket a paklijuk mellé ki-iliirr sclrokba
rc,ndezve! r játékos esetén csak z lapot
hitzl. a paklikból3 lrelyett.

RerTdezd a fejlesztéslapkákat típus sze-
rirlt (ct" előlapjukon látható szintbólunt sze,
rilú) aTudás fája tábla megfelelő nrezői-
re képpel felfelé.
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A játékosok előkészületei E

Válassz egy színt, majd:

A véletlenszerűen válassz egy tudóstáblát,
amit helyezzmagad e|é.

g vedd magadhoz a színednek megfelelő
rz könyvlapkíg majd helyezz 3-3 lapkát
mind a 4 kijelölt mezőre a tudóstáblá-
don.

C Vedd magadhoz a színednek megfelelő
tz utazáskockag majd helyezz r-r kockát
mind a tz helyre a tudóstábládon.

D vedd magadhoz a színednek megfelelő
6 kezdeti akciókartyát

E vedd magadhoz a színednek megfelelő
tudóst, majd helyezd a térképen az in-
duló városra, Baselre.

Vedd magadhoz a színednek megfelelő
4 tanoncot, majd helyezz l.et a Tudás
faja induló mezőjérelA többi, tanoncot
tedd a tudóstáblád mellé.
Vedd magadhoz a színednek megfelelő
z je|zőt He|yezz l-et a Tudás fája tábla
munkasávjának indul ő mezőjére, a má-
sik jelzőt pedig tedd a térkép pontszám-
láló sávjának,O" jelölésű mezőjére (lásd
az E, F és G jelölést az előző oldalon).

Vegyél magadhoz l súgólcírtyát és tedd a
tudóstáblád mellé.
Kapsz zérmét, melyeket szintén helyezz
a tudóstáblád mellé.
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A játék ó körön át tart, nrelyek mirrdegyike
z fázisra osz]ik: akciófázisra és körvégi fázisra.
Az irkciótázisbirn a játékosok kártyákat lrelyez-
nek a játékostáblájukon látlrató íróaszta]ra,
lrogy különféle akciókat hajthassanak végre.
A kór l,égén a kijátszott lapok egyiké t az, irőasz-
tal alá kell helyezniük: a kártya így többet nem
játszható ki, de a rajta szereplő szimbólr_rm
nregnör,eli az akció értékét, ha a játék későbbi
szakaszában isnrét végrelrajtásra kerü1. A já-
tékosok azonnali bónuszként, jör,edelemként,

va8_y a játék végérr feiaclatlapkákbóI és mester-
kártyákból kaphatrrak győzelmi pontokal
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véletlenszerűen válasszátok ki a kezdő-
játékost, aki megkapja a kezdőjátékos-
je|zőt (t iátékos esetén erre a jelzőre nem lesz
szükség).

Keverd meg a mesterkártyákat majd ossz
mindenkinek 4-et (a megmaradt lapokat tedd
vissza a dobozba).

A legelső játék során tartsátok meg a
kapott mesterkártyákat.

A további játékok során minden játékos
egyszerre választ t mesterkártyát, majd
a többit továbbadja a tőle balra ülő já-
tékosnak. Addig folytassátok így, míg
mindenkinek 4 mesterkárryája lesz.

I játékos esetén hűzz 6 mesterkárrylát és
tarts meg közülük 4-et.
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"J Akciófázis

Az akciófázis során a játékosok az óramutató
járásaszerinti sorrendben, egymás után végre-
hajtják az 5 fordulójukat.

A játékos a fordulója során kötelezően kijátszik r
akciólcártyát a kezéből a tudóstábl ájairőasztalára
majd ha szeretné, végrehajthat tetszőleges számú
gyorsakciót Qósd g. oldal).

Minden akciókártya alsó felén látható egy alap-
akció szimbólum, valamint a felső felén előfor-
dulhat még rajta egy speciális hatás szimbólu-
mais (lásd t4. oldal).

Akciókártya kijátszásához válassz l-et a kezed-
ből, majd tedd azt aztrőaszta|od balról eső első
szabad helyére: hajtsd végre az alapakciót és al-
kalmazd a speciális hatást, ha szerepel ilyen a
kártyán. Dönthetsz úgy, hogy nem hajtod végre

Bevétel

az alapakciót vagy nem alkalmazod a speciálist
hatást.

Egy kártya alapakcióját, speciális hatását és a
gyorsakciókat tetszőleges sorrendben hajtha-
tod végre.

Az alapakciók nem mindig azonos értékűek:
az értékük annyr, amennyi szimbólum azalap-
akció szimbólumáből az íróasztalodon látha-
tó, beleértve az épp kijátszott kártya szimbólu-
mát is.

Fontos: bármikor végrehajthatsz kisebb érté-
ken egy alapakciót annál, mint ahány szimbó-
luma az íróasztalodon látható.

A következő oldalon bemutatásra kerülnek az
alapakciók.

Könyvespolc Könyvek helyei

Azonnali
bónuszok

íróasztal

l[ffi
{ü
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Aliz kijátssza a barna könyuet ábrázoló akció-
kártyát, hogg uégrehajtsa a rajta szereplő
alapakciót. Ennek az alapakciónak az értéke
most 3lesz, mert az íróasztalán összesen j ilyen
szimbólum látllató.

fiF&'q=t-.)
Akciószimbólum



.. l.],. _J .l. Munka
Mozgasd előrébb a jelződet a munkasávon annyi
mezővel (vaqt1 keuesebbel), amennyi az akciód
értéke.

Annyi érmét kapsz, amennyi az akciód értéke.
vedd eI az érméket a közös készletből és ac]d őket a

saját készletedhez.

Amennl,iben nrár eljutottál a mutrkasltr utolsó
mezőjéig, úg1 a jelződ tol,ábbi nrozgatásir rrélki_i] is
megkapod az érnréket.

Ahhoz, hogy a munkasáv egy speciális mezőjének
hatását aktiválhasd, a jelződnek azon a mezőn kell

O*;E;^U*:,^r^orgá"ár(AIallkákésutnestertnezőha-
tósaí a n. olclaltól oluushtttóctk.)

Anre,nrTyibe1-I e8); speciális nrező lratásárrak ki-
haszná]ása érc,lekéberr kevesebbet lépsz a jelződ-
del, mirrt az íróasztaloclon látható munkaszimbó-
lunrok száma, úgr, érnléből is csak annyit kapsz,
al-rán1, nrezőt a jelziici mozgott.

Ahhoz, hogy a jelződet a munkasáv végén látha-
tó feladatj elző mezőj ére mozgathasd, telj esítened
kell a mellette látható feltételeket (Iásd a 9 oldalon),

Speciális mezők Feladatmezó

1iÍ:,t\
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Sári 1 as értékű munka akciól ha jt uégre, ónl úgy diltlt, csak két mezőuel halatl előrébb g nlunkasáuon, hogq aktiuáIhassa tl

specialízáció lapktit. S(lri két érmét kttp és a jelzője z ruezőt lép előre a stiuotl.

Mestermező

.3-1 -,:,];. Technológia . s.-:.,.

Mozgasd előrébb EGY tanoncodat a technológia
sávon annyi mezővel (vaqy keuesebbel), arr'enny, az
akciód értéke.

A Tudás fá|a tábla technológia sár,ia t közös mczőről ir-r-

dul, de számos ágra bomlik. Amikor eh-rlozgatod eg1, 1n-

noncodat a induló mezőjériil, r,a$,amikor újabb elága-

záshoz érsz, választaIrod kell, mely ágon haladsz tor,ább.

Egy-"$.ág r,égső mezőjét kettős vonal jelöli a táblán.

A tanoncaid csak előrefelé haladhatnak, sosem
fordulhatnak vissza egy ágon.

Nem mozgathatsz r-nél több tanoncot egyazon ak-
ció során, azaz nem oszthatod meg erz akciód ér-
tékét a tanoncaid között. Ha nincs telnoncod egyik
ágon vagy a kezdőmezőtl sem, akkor rrenl hajtha-
tod végre a technológia akciót.

Amikor a tanoncod áthalad egy bónuszjelzőn, meg-
kapod ajelzőt és aktiváld a hatását! Egy ágon lévő
speciális mező hatásának aktiválásához a tanon-
codnak pontosan azon a mezőn kell befejeznie a
mozgását (A lapkák és a ntesternlező hcttástli Ll 12. ol-

daltól oluashatóak.)

Ahhoz, hogy a tanoncod a négy ág valamelyikének
a végén lévő feladatje|ző mezőjére mozgathasd,

teljesítened kell a mellette látható feltételeket (/dsrl

tt 9. oldalon).

Sosem lehet r-nél több azonos színü tanonc egy ág
utolsó mezőjén. Ellenben egy ág valamely mezőjén
talállrató tanoncok száma nirrcs korlátozva.

...- Speciális mezók

\

AIiz i tls értékű teúnológia akciót llajt v,égre, Llqq dönt el
nlozqtltjtt a zöld tanonctít az indtlló mezőről. Az első lépés

tttát,t rueqkapjo és tlktivtilja a bónuszjelzőt, mttjd a jobb oldali
tigttt választja tíltlot,tco toutibbllttltldtístihoz, ígt1 a nlozqástít ttz
újíttislapkún |ejezi be, melqet aktiuál.
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c*f .:]"§ g-

Mozgasd a tudósodat az utak mentén annyi mező-
vel (u agg kev esebbel), amennyi az akciód értéke.

Amennyiben olyan útszakaszon haladsz végrg,
melynek érmeköltsége van, úgy elsőként a költsé-
get kell megfizetned és csak utánaltazhatsz.
A térképen eltérő típusú helyek találhatóak, me-
lyeket utak kötnek össze. Az induló mező mellett
látható még ó egyetem, 1 ősi táj, 7 város, 14 falu és

t mestermező is a térképen. Az utak szárazföldön, ví-
zen vagy mindkettőn át haladnak, valamint néhányuk
használatához érmékke1 kell fizetned.

Amikor a tudósod áthalad ery bónuszjelzőn, meg-
kapod a je|zőt és aktiváld a hatását!Amikor a tu-
dósod ery városon, egyetemen, ősi tájon, feladat-
je|zőn vagy a mestermezőn fejezi be a mozgáság

Utazás y-O,,9."l,,|:,l

vedd el az egyik utazáskockít a tudóstábládról és
helyezd arraamezőre. (A lapkók és a mestermező ha-
tásai a n. oldaltól olvashatóak.)

A kockakat fentről lefelé és jobbról balra haladva
kell elvenned a tudóstábládról. Amint elhelyezed
a 9,1lo.1l1.1tz. utazáskockádat, azonnal kapsz sor-
rendben tlzl418 győzelmi pontot.

sosem lehet r-nél több azonos színű utazáskocka
egy mezőnt Egy útvonal l,alamely mezőjén taláIha-
tó tudósok száma nincs korlátozva.

Ahhoz, hogy a tudósod a feladatjelző mezőjére
moz8athasd, teljesítened kell a mellette látható
feltételeket (Iósd a 9, oldalon).

tr/\\, 'r_-,_JI

Feri 4 es értékű utazás akciót hajt uégre, ám úgy dönt, csak j mezőuel mozgatja a tudósát, hogy mozgását lstanbulbart.fejez
hesse be. A második lépése után megkapja és végrehajtja a bónuszielzőt; uégül lstanbult elérue elhelgezí ott t utazáskockáitit.

:e,l§1g;q1.,.6* Thnulás -6. |]..i,.1l-c

Vegyél a kezedbe EGY felfedett akciólcírryát, melynek
hátuljan annyi szimbólum látható (vagg keuesebbel),

amennyi az akciód értéke. A következő forclulótól
kezdve kijátszhatod a lapot.

Egy akciókártya értéke megegyezik a hátoldalán látha-
tó tanulás szimbólumok számával.

Fontos: Miuel minden kör uégén el kell helgezned t kár-
tgát a tudóstáblád alatt (lásd a kör uége fázist), ígg igen

lényeges, hogy új kártyákat szerezz, így kerülue eI, hogg

később ne legyenek kártgáid!

Nem vehetsz el I-nél több kártyát egyazonakció során,
azaz nem oszthatod me1 az akciód értékét a kárryák
között.

Ne pótold az elvett kártyátl Az akciókártyák csak a kör
vége fázisban pótlódnak.

Ha a fordulódban nincs akciókártya a kezedben, nem
hajthatsz végre alapakciókatl

U I ú| -' 9r_,E:-r I I "|., - j __-J _)

Sári egy z-es értékű tanulás akciót hajt végre, ígg elveheti a
piros keretben látható kártqák egyikét.
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SO";1"@19a, Kutatás -o$el"Oe
Helyezz EGY könyvlapkát tudóstáblád kijelölt kez-
dőmezőiról a könyvespolcod eryik o|yan (uagy ke-
uesebb) értékű polcának könyvhelyére, amennyi az
akciód értéke.

A tudóstáblád könyvespolcán 3 különböző értékű
polcon (uízszintes uonalak) könyvhelyek (négyzetek) ta-
]álhatóak. A polcok értékét (r/z/) a bal szélen ]átható
kutatás szimbólumok mutatják. Minden könyvhelynek
megvan a saját követelménye (Iásd később). Az óIom-
üveg négyzetek a könJvhelyek sorait és oszlopait oszt-
ják kisebb egységeke. A bal alsó sarok előrenyomtatott
könyvhelye úgy tekintendő, hogy ott már vannak köny-
vek. Amikor egy sor va6y oszlop minden szomszédos
könyvhelyei megteltek, akkor tudományos áttörést érsz
el, melynek bevételeként annyi győzelmi pontot kapsz,
amennyit a sorhoz vagy oszlophoz tartoző nyíl mutat.
A könyvespolc alján 5, felkiáltójeles mező ]átható, me-
lyekre bevétel vagy orvosi bevétel lapkák helyezhetőek.

Ahhoz, hogy elhelyezhess ery könyvlapkát egy
könyvhelyen, teljesítened kell a könyvhely mező-
jén látható követelménye|<et (lásd a köu. oldalon).

A könyvlapkákat a saját készletedből, a felső
kezdőmező könyvlapkaival kezdve, majd kifo-
gyása utáLrr lefelé a következó oszloppal haladva
kell elhelyezned a könyvespoicodon. Amint el-
helyezed egy kezdőmező 3. kőnyvlapkáját, azon-
nal megkapod az alatta látható jutalmat Q főzet/
4 érme/r mesterkórtya/8 győzelmi pont).

Nem helyezhetsz el r-nél több könyvlapkát egyazon
akció sonin, azaz nem oszthatod meg az akciód
értékét a könyvhelyek között. Ha nem maradt már
könyvlapkád, nem hajthatsz végre kutatás akciót.

Amikor megtelt ery sor vary oszlop könyvekkel,
megkapod az értejráró bevételt gyózelmi pontként,
melyet a sorvaryo§zlop nyila mutat(lásd akör uége

Feri meglátogatta a
Bolognai Egyetemet (I I).

Lbi z-es értékű kutatás akciót hajt uégre. Elhelyezi a még
elérhető könyulapkáíbóI a legfelső oszlopban taláIható
lapkát a keretes könyvhelyek egyiken (mindkét könguhely
köuetelmenyeit teliesíti, mert már meglátoqatta a Il. szá-
mú eggetemet, ualamint uan t kékkönyv az íróasztalán).
Amint eluette az utolso könyvlapkát az oszlopból, azonnal
megkapja az alatta látható jutalmat, azaz t főzetet. Úgy
dönt, a kék köngvet mutató könguhelyre helgezí a könyv-
Iapkát, hogg aktiuáIja a teli oszlop bevételét, amz minden
kör vége fázis során z ggőzelmi wntot kap az oszlopért.

t
t

|oker *€€bb@a)exr-sea
A joker szimbólummal rendelkező lcirtyákkal egy
altalad vála§ztott alapakciót haithatsz végre.

Az akció értéke annyl, uh,áry az akciónak megfelelő
szimbólum látható az irőasztalodon plusz t (a joke-

rért). Az íróasztalodon látható joker szimbólum a
kijátszása után sosem számít egy későbbi akció érté-
kéne k m e ghatározás ako r.

A joker szimbólum akkor sem számít bele későbbi
akciók értékébe, ha a körvége fazisban az íróasztalod
alá helyezed akartyát

Sári iokert játszikki, hogy uégrehajtson egg utazás akciót. En-
nek az akciónak az értéke f elenleg 4, mert már uan j megfelelő
szimb óIum az író asztal án.

É \
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Követelm&ryet<, kötetek és f6zetek

Ahhoz, hogy el he lyezhess e gy könyvlap kát, vagy
aktiválhass egy feladatlapkát, teljesítened kell a
könyvhe ly vagy fe ladathely köve te l nré nyeit (kö-
tetek szóma, egaetem uagy Ősi tdj nleglátogatdsa).

Az eryetem vagy ősi táj meglátogatása követel-
mény teliesítéséhez el kell látogatnod a tudó-
soddal a meghatározott mezőre (lennie kell azon
a mezőn egg utazóskockódnak).

Egy könyvhely kötetkövetelményenek telj esíté-
séhez rendelkezned kell a megadott számú és
színú kötettel az irőasztalodon (u ag y eg g me ster -

kártyán, melget kijátszottál). Egy körben egy kötet
több követelmény teljesítése során is számít.

Az alapakciók előtt, között vagy után érméket
költhetsz, hogy a következő gyorsakciókból bár-
mennyit végrehajthass (lósd a súgókárttlát).

_1 Éh'_ Fedi fel z alcciókártyát egy pakli-'I -U bóL Költség: I érme.Ismételhető.
Költs el r érmét, majd fedd fel egy akciópakli
két lapját! Helyezd a lapokat a pakli már felfe-
dett lapjai mellé.

Hagyd a kártyákat abban a sorban, ahová tar-
toznak. Egy sorban bármennyi kártya lehet.

Amikor követelményt kell telj esít ened ( ku t ut á s
akció uagu íeladatlapka aktiuáIása során), az aláb-
bi módon használhatsz főzeteket, hogy ez köny-
nyebben sikerülhessen:

Elkölthetsz t főzetet egy szüksé-
ges kötet helyett (eqy könquhelg
uaqq feladatlapku esetérr). Több
köteteteket is helyettesíthetsz
további főzetek el költéséve l.

Elkölthetsz 3 íőzetet ery szüksé-
ges egyetem vagy ősi táj helyett
(e q g kön t1 ull elt1 eset é rt) .

Fózetvásárlása"
Költség: 3 érme. IsIrrételhető.

Költs el 1érmé1 majd vegyél el r főzetet a kö-
zös készletből és add azt a saját készletedhez.

i, ' Íry tanonc felvétele.i-.-- Költség:5érme.Ismételhető.
Költs el s érmét majd veryél el r tanoncot a
saját készletedből és helyezd azt aTudás fája
tábla indulő mezőjére.

-bB
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Cyorsakciók

v§

,LÉ Növeld met egyalapakció értékét
Költség: z érme. Fordulónként egy-

sZer.

Költs el z érmét majd adj hozzábetazépp vég-
rehajtott alapakció értékéhez. Ez a gyorsakció
fordulónként egyszer hajtható végre, és csak
annak az akciókártyából adódó alapakciónak
az értékét növelheti, amit éppen végrehajtasz.
Nem költhetsz 4 érnrét, hogy z-vel növeld az
alapakció értékét és újításlapka és mesterkár-
tya álta| adott alapakció értéke sem rrövelhető
meg (lásd tz, oldal).

|-l

e;-s
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SLíri iokerI,tírItltít jútszik ki, lutlt1 réqrtlttt jIsott l:LlLl ultl:Lís
lkciót. l:l],őlt :, t;t,tttéI, ltoqt1 tltc,ltltit,cljc ennek tt: ttl;citinttk it:
értékét t 1l4Ll. -\: L*cio értt;ke ítlt1 ntclsl 5 ra lttit,cks-ik (] s:ilttbLi
luttt t,,ttt Lt- Ít,LiLts:lLtlLÍn +l tt jtlkcrér! + t tt qtlorsLtkcióérl).
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Az akciófázis akkor ér vége! amikor minden
játékos befejezte az 5. fordul őját (az íróasztalaik
edtli qr e nle q teltek akciókúrtg ákkal) .

A kör vége fázist egyszerre hajthatják végre
a játékosok, hogy ezzel is gyorsítsák a játék-
menetet.

l,] Minden játékos váIaszt EGY lapot aklját-
szott akciókarryái közül, melyet a tudóstáblája
balról eső, első szabad oszlopa alá helyez.

A kártya speciális hatása a játék további részé-
ben nem használható,

]]rur

_ Az íróasztalon maradt kartyákat mindenki
visszaveszi a kezébe.

_] A játékosok megkapják a könyvespolcuk
után járó aktív bevételeker

F-.l r-t

Ha ekkor győzelmi pontot kapsz, mozgasd elő-
rébb a jelződet a pontszámláló sávon annyi
mezővel, ahány győzelmi pontot sikerült sze-
rezned.

ba 3-ná| kevesebb, vagy akár egyetlen kártya
sem kerülhet.
:. R kezdőjátékos jelzője óramutató szerinti_ 2r
irányban a következő játékoshoz kerül. ',tZ '

-Io- J

Aliz a köuetkező beuételeket kttpja: z és 4 qyőzelmí pont a megtelt oszlop és sor után, t ggőzelmi pont az oruosi beuétellapka

ttttitl, t.főzet a .főzetlapka tltán.

-: A képpel felfelé lévő akciókártyákat min-
den sorból tedd üssza a sorhoz tartozó pakli
aljátra éshűzz helyettük soronként l űiat G iá-
tékos esetén csak z lapot húzz) A kártyák száma
korlátozott, ezért ha kifogynak, akkor egy sor-

Aktíu beuétel származl,tat a köntluespolcod meqtelt soraiból és oszlopaiból, uagy a könguespolcodra heltlezett beuétellapkákbóL
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A játékvéget ér, amint a ó. körben befejeződik
a kör vége fázis. Az aktrrális körsz.ánr körrnye-
dén ellenőrizlrető a tr-rc]óstábla alá l-relyezett
lapok nregszámolásával. Arnint elhelyezted az
iitödik akciókártyát a tr-rdóstáblád aIá (feltöln,e
az összes lehetséges helqet) befejezted az 5. kör
akciófázisát: ezután játszatok rrrég t teljes kört.
Minden játékos rrregkapja az olyan féladatrrre-
zők utárr járó győzelnri pontokat, melyeket a
saj át s zí nti tartozé kai tal állratóak ( u t ttzá sktl cka,
tanonc uaqt1 jelző).

A játékosok sz-irrtérr rrregkapják a játék során
kijátszott nresterkártyáikon szereplő győzelnri
pontjaikat.
A legtöbb pol1tot elérő játékos trregnyeri a játé-
kot. Döntetletr esetén a játékosok megosztoz-
nak a győzelr-rrerr.

gyjátékos pontozás
.\ jiitt,l, r e li ptlt-ttsziinltlclitt l-rlrsilr-riítstl ijsszt, az
lr l ii ll l., i tii hlá zlrtla1, lrrl3,1 l:istl, t-ll t,kktlrlt ir liirtl ó-
rll iit i .,l isrllt,l,tsóg,rc tctt Ól szertl

Cry6zelmi pont Elért elismertsés

O - ,+O TitI-t,.lrlc

_+l - 50 ír,rrok

;t - (lo Segóti
1,11 - 7O l;l1-1;1f

7r - 8o Prtlfcssztlr-
8t 90 Dékiirl

9l - loo Szellt nli rritgr sii.s,

lo{ - tlO ,.\ tr,rcliis lllcSt(,l,(,
l1o - l2o Gérrilrsz

I2o+ 1-1tcltlnrlillrtls leg.,t,ttilt
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,\liz a képen űbrtízolt lteltlzetben |ejezi be a
jtitékor. /\ táblón uan utuzáskot-kújl Boloqn,
Paris, l,eipzit1, Attlstenlattt, Nrrylrrli, Alllentti,
lstanbul, ],,rokow uűrtlstitt és tt ,|eladnlnle
:t'it,t; ttlnonctti u Tutltis .|tija ttíblLitl tt láthutó
íeladtlttl,te:(íkiq jutoltak; u ielzője a mtulka
s úu I e l tt rl u t nl e ző j é t,t t ttl ti Ih u tó ; k i i ú t s:o t t tt ttz
aItíbbi ntestet,ktírtyákut és öss:eqtliiit(itte a

|entebbí bűnLszjelz(ikal; t,alatnint a ióték so
rűtl eddiq 4 91yőzelmi pol1I0t s:?riett. A jtiték

véqétt ttz llábbi teljcsílett Ieladatokért kup
jutllnlat:

,i;=.,1: r. arO 4eLlLletetrl meqltítoqutLísáért

to GYP 5 bóttttszjelző beqgtiltéséért

t z. CY P i ttlesterkúr I qtt ki jótszti súért

; GYP t (ísi ttíj metlltíttlqatúsúét,l

lQtp nléq tt CYP ot tl tltcsterkárttltik kijátszti
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Jelz6k, lapkák és lártyák

A következő oldalak bemutatják, miként mű-
ködnek a játék tartozékai.

Fejlesztéslaplák,:,,-,

A fejlesztésIapkákon szimbólumok láthatóak,
melyek a megfelelő alapakció minderr használata
esetén megnövelik annak értékét!Bónuszielfilk

A bónuszjelzők azonnali előnyt adnak annak a já-

tékosnak, aki megszerzi őket. A bónuszjelzőkatér-
képen és a Tudás fája táblán találhatóak.
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Amikor egy tudósod vary egy tanoncod áthalad
egy bónuszjelzőn (nem sziikséges a ielző mezőién be-

feieznie a mozgásót), vedd magadhoz a jelzőt és ak-
tiváld a hatását, majd tartsd a jelrzőt a saját tudós-
táblád közelében.

A jelzőn szereplő érmemennyiséget kapod.

A jelzőn szereplő győzelmi pontokat kapod.

A jelzőn szereplő főzeteket kapod.

Elhelyezhetsz egy új tanoncot a Tudás fája
tábla induló mezőjén.

Specialiációlaplák - ól,

vagy fej-A specializációlapkák egy bevétellapka
lesztéslapka bónuszát adják számodra.

Kizarólag akko6 amikor ery tanoncod (a Tudás fája
táblán) vagy ajelzöd (a munkasáuon) egy specializá-
ciólapkan fejezibe a mozgását, megkapod a lapkát,
melyet el kell helyezned a tudóstábládon (a ? lapka
egg általad vóIasztható lapkát jelent).

Amikor megszerzel ery fejlesztéslapkít (egg spe-

cializációIapka hatósának köszönhetően), tedd azt az
íróasztalod második fióksorának ery szabad fiók-
jáo^.

Amennyiben az irőasztalod mind az 5 fiőkján ta-
lálható már ilyen lapka, úgy lecserélhetsz egy ko-
rábbi lapkát az újonnan szerzettel.

.-=P,:!

ű

,,#E,,*

q\r, Bevéte]l- €s orrosi bevétellaptdk ,, l-'-=,

A bevétellapkák minden kör bevételi fázisa során
bónuszokat adnak számodra (z GYP, z érme, t t'őzet).

Az orvosi bevétellapka I vagy 7 győze|mi pontot
ad, attól függően, mennyi orvosi szimbólummal
rendelkező várost látogattál meg.

Amikor megszerzel ery bevétellapkát (egy specia-
Iizációlapka hatósának köszönhetően), helyezd, azt
a könyvespolcod egy szabad bevételmezójére.
Amennyiben mind az 5 bevételmezőn található
már ilyen lapka, úgy lecserélhetsz egy korábbi
lapkát az újonnan szerzettel.

,8!E-
J.ü
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, p.§,w
J-l Kapsz l főzetet és 6 győzelmi pontot.

, 'ú.j

Az újításlapkák azonnali bónuszt adnak.

Kizárólag akkor, amikor egy tanoncod (a Tudós fája
tábldn) yagy ajelzód (a munkasóuon) egy újításlap-
kán fejezibe amozgáság azonnal megkapod alaplo
Mnuszait

A városlapkák azonnali bónuszt adnak, amint utazás-
kockát helyezel a lapkára (a tudósod mozgása végén vagy
mds egyéb módon).

Kizárólag akkor, amikor elhelyezed az utazáskockádat
(a tudósod mozgása uégén uagy más eEléb módon), azon-
nal megkapod a bónuszt

,
Kapsz 4 érmét.

1

{l, ü Kapsz zfőzetet.

Helyezd az egyik tanoncodat a Tudás fája
tábla indulómezőjére.

Fizess z érmét és helyezd egy utazás-
kockádat egy tetszőleges egyetemre.

Fizess z érmét és helyezd egy utazás-
kockáda.t egy tetszőleges Ősi tájra.

a & Orvosok városa: ha ez az első orvosok

$ 
l 

városa, melyet meglátogatsz, megkapod
,.",1 ) ..,1 az orvosi bevétellapkát a térképről, mal'clY' 

helyezd azt a könyvespolcod bevételi
mezőinek egyikére az l győzelmi pontos

oldalával felfelé! Ha ez a második városod, fordítsd
át a lapkát a könyvespolcodon al ryőze|mi pontos
oldalára.

j'c._ Feladatlapldk c -l,

A feladatlapkák a játék végén adnak győzelmi pontokat
számodra, amennyiben teljesíted a hozzájuk tartoző
feltételeket. A feladatlapkák a térképen, a munkasáv
végén és a Tudás fája 4 ágának végén találhatóak.

Egy feladatmezó aktiválásához (a térképen uagg egg ág
uégén) rendelkezned kell a mező előtt látható 4 kötettel.

Amikor egy tartozékod (utazáskocka, ielző uagt1 tanonc),
egy ilyen mezőt aktivál, a játék végén a lapkának meg-
felelően kapsz győzelmi pontokat.

Kapsz z íőzetetés 3 győzelmi pontot

0
Kapsz 5 érmét és helyezd az egyik
tanoncodat a Tudás fájatábla
indulómezőjére.

Kapsz z győzelmi pontot és z érmét
minden kijátszott mesterkártyád
után.

Kapsz z győzelmi pontot minden
meglátogatott egyetem után (ahol
uan utazáskockód).

Kapsz z győzelmi pontot minden
ősi táj után és végrehajtasz egy
technológia alapakciót a felkeresett
ősi tájak számával egyező értéken.

Kapsz t győzelmi pontot a könyves-
polcod minden megtelt sora és
oszlopa után és végrehajtasz egy
munka alapakciót a megtelt sorok és
oszlopok számával egyező értéken.

Kapsz z érmét és hajts végre egy

3-as értékű kutatás alapakciót.

Kapsz z győzelmi pontot és hajts
végre egy 3-as értékű tanulás
alapakciót.

Kapsz t főzetet és hajts végre egy
i 3-as értékű utazás alapakciót.

Fontos: Minden újításlapka következtében vég-
rehajtott alapakció értéke annyt (uagg keuesebb),
amennyi a lapkan látható. Ezeknek az alapak-
cióknak az értékét nem növelhetik az íróasztalo-
don látható szimbólumok, és nem is költhetsz z
érmét, hogy növeld az értéküket.

x

ffi#
e l'|v
') i/

F" ^-ii.!€,ffi

l\
üí]

I

,4

t
}.
}

{t
F

o
V

ffi§
!ffi-9
t{
f

§§,ffi-

ffi
§,

,l5);
lV]§7

-]24üd

+-§H

-I]-



iir*, A játék végén kapsz r győzelmi pontot

J =hk minden megmaradt érméd után.
Legfeljebb 14 győzelmi pontot kaphatsz

ilyen módon (akkor is, ha 4-néI több érméd maradt).

i: At<ciótár§rát< speciáüs hatlisai ,.:,:

A kezdő akciókártyák kivételével minden akció-
kártya rendelkezik egy speciális hatással, mely a lap
felső részén látható.

Költsd el a nyíl bal oldalán láthatóakat,
hogy megkapd a nyíl jobb oldalán
lévőket.

l általad választott kötet.

Kapsz t győzelmi pontot minden meg-

adott színü kötet után (az íróasztalodon és

a kiiótszott mesterkórtgóidon léuő kötetek

számítanak). Nem használhatsz főzeteket, hogy azok
kötetek helyettesítésére e hatás számára.

Költs eI3 érmét, hogy egy második köryv-
.r-Ü Ffi lapkát is elhelyezhei, 

"gy"ron 
akció alatt!r-{*{Ü Az akció értékét -"g k"liorrtanod.

PéIda: Aliz ega 3-as értékű kutatás akciót
hait uégre e kártga kijátszásával. Elhelyezhet z könyv-
lapkát: ret az első, és ret az első uagg második polcon,

A játék végén kapsz z győzeImi
pontot minden megmaradt főzeted
után. Legfeljebb 14 győzelmi pontot

kaphatsz ilyen módon (akkor is, ha 7-néI több t'őzeted
maradt).
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A játék végén kapsz z győzelmi pon-
tot minden megmaradt bónuszjelződ
után. Legfeliebb 14 győzelmi pontot

kaphatsz ilyen módon (akkor is, ha 7-néI több bónusz-

ielződ maradt),

A játék végén kapsz 3 győzelmi pon-
tot minden meglátogatott egyetem
után (olgan egaetem, ahol taláIható

utazóskockád). Legfeljebb l5 győzelmi pontot kap-
hatsz ilyen módon (akkor is, ha 5-néI több eggetemet

Iátogattál meg),
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A iáték végén kapsz 5 győzelmi
pontot minden meglátogaton ősi táj
után (ahol taláIható utazásko ckád).

A játék végén kapsz 4 győzelmi
pontot minden tanoncod után, aki
eljutott a Tudás fája táblán egy végső

mezőjére (a uégső mezőket lásd a 6. oldalon).
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A játék végén kapsz 4 győzelmi pon-
tot a kijátszott mesterkártyáid után.

A játék végén kapsz 4 győzelmi pon-
tot a könyvespolcodon lél,ő minden
3 könyvlapka után.

A játék végén kapsz 5 győzelmi
pontot minden 3 különféle kötet
után, melyek elérhetőek az akció-
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kárryáidon (a kézben és az íróasztalodon Iéuő kártgák
számítanak, de a tudóstáblád aIá helyezett lapok nem)

és a mesterkártyáidon szerepelnek. Legfeljebb
r5 győzelmi pontot kaphatsz ilyen módon (akkor is,
ha 3-nél több könyukészleted uan). Nem használhatsz
főzeteket, hogy a hiányző köteteket azokkal pótold
a feladatlapka bónusza számára.
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,.,"' Duplázd meg a bónuszjelzők hatását,IÁ 
melyeket e kártya technológia akciójá-
nak végrehajtása során szerze|.

Költs el z érmét, hogy átmozgasd a
tudósodat bármely szabad ía|ura (ezüst

uaga arang kerettel, bónuszjelző néIkül)l
Ezt a hatást egy utazás alapakció előtt vagy után is
alkaImazhatod.

Alkalmazd egy olyan akciókártya
azon-nali speciális hatását (villám

szimbólum), mely már az íróasztalodon
van.

Dobj el r akciókárryát a kezedből
(táuolítsd el a iátékbóI), amiért kapsz

4 győzdrmi pontot és z érmét.

Mlla Kapsz 4 győze|mi pontot minden 3 azo,

= V3 nos, elérhető köteted után (az íróasz-

talodon és a kiiátszott mesterkártyáidon

A játék végén kapsz 5 gyózelmi pon-
tot minden akciókártya-pár után (a

kezdeti akciókártg ák nem számítanak),

melyek elérhetőek számodra (a kézben és az íróasz-

talodon Iéuő kártyók számítanak, de a tudóstábldd alá
helgezett lapok nem). Legfeljebb 15 győzelmi pontot
kaphatsz ilyen módon (akkor is, ha 5-nél több nem

kezdő akc iókárt g a - p ár o d u an).

Iéuő kötetek számítanak). Nem használhatsz főzeteket
kötetek helyettesítésére e hatás számára.
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_ l , ,_ Költs el 4érmét, hogy ne számítson
gD''W| annak a könyvhely.,ek a kO.,"t"lménye,'::' ' amelyre kijátszol egy kutatás akciór

KöIts el z érmét, hogy l-nél több

i1__ utazáskockát is elhelyezhess ennek az

utazás akciónak a során (olgan mezőre is
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hely ezhetsz utazóskockát, melgen óthaladtól).
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Minden mesterkártya különleges képességgel ren-
delkezik;éggíőzelmi pontot ad a játék végén.

A mesterkártyákat az alábbi 4 módon lehet
kijátszani:

Amikor egy tanoncod a Tüdás fája ábla egyik
ágának végén lévó mestermezón feiezi be a
mozgását

@ emikor a jeltződ, a munkasáv me§termezőién
fejezibe amozgását

€, Amikor utazáskockát helyezel a térkép mester-
mezójére.

@ Amikor elhelyeztél 9 könyvtaplcít

Amikor kijátszod a mesterkfutyát tedd azt a tudós-
áblád mellé. Ha azonnali hatrisa van a Mrtrának
(melyet eryvillám jelöl), eryból hajtsdvégre a ha-
trást

Haaz azonnali hatás ery alapakci§ úry a kártyán
szerepló (vagy keuesebb) értéldlalapakciót kell vég-
rehaitanod. Nem adhatod hozzá az íróasztalodon
szereplő szimbólumokat és nem költhetsz z érmét
sem az érték növelése érdekében.

Robert Boyle Hajts végre egy 4-es
értékű kutatás akciót! Ezze| az akcióval
több könyvlapkát is elhelyezhetsz a

könyvespolcodon az akció értékének
megosztásával (p éIdáuI elhelg ezhetsz

t köngulapkát az első és t-et a harmadik,

uaga 4-et az első polcon stb).

A könyvhelyek követelményeit teljesi
tened kell.

Tycho Brahe: Kapsz z állandó kék
kötetet.

Thomas Browne: Hajts végre egy

4-es értékü tanulás akciót! Ezzel az
akcióval egynél több akciókártyát is
szerezhetsz az akció értékének meg-
osztásával (például eluehetsz I egaes

és t hármas értékű lapot, uagy 4 egaes

értékű lapot stb,).

René Descartes: Hajts végre egy t-es
értékú tanulás akciót! Azonnal hajtsd
végre ezt az alapakciót, mintha kiját-
szottad volna a mesterkárryát az asz-
talodra (az akció értéke anngi, amenngi
szimbólum látható az íróasztalodon +D.

Margaret Cavendish: Azo nnal
távolítsd el a készletedből a z legfelső
könyvlapkát.

Nicolaus Copernicus: Hajts végre egy

3-as értékű kutatás akciót! Eltekinthetsz
a könyvhely követelményeitől a könyv-
lapka elhelyezése során.

Nicola Cusano: Kapsz 1főzetet.

Daniel Fahrenheit Kapsz r végleges
kötetet. Minden alkalommal megvá-
laszthatod a kötet színét, amikor ennek
a mesternek a képességét használod.

Galileo Galilei: Hajts végre egy 3-as
értékú utazás akciót!Minden mezőn
elhelyezheted egy utazáskockádat,
melyen áthaladsz.

Wlliam Gilberr Helyezz I tanoncot a
Tudás fája tábla induló mezőjére.
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Giordano Bruno: Kapsz 6 érmét.
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Edmond Haller PHajts végre egy 4-es
értékű technológia akciót! Ezze|az ak-
cióval egynél több tanoncot is mozgat-
hatsz az akció értékének megosztásával
(például mozgathatsz I tanoncot l mezővel
és r tanoncot j mezőuel, uaga 4 tanoncot
t mezővel stb).
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Christiaan Huygens: H|jts végre
egy r-as értékü munka akciót! Fla
az akció következtében elérnél
egy feladatmezőt, eltekinthetsz a
feladatmező követelményeitől és
aktiválhatod azt.

}ohannes Keplen Hajts végre egy ó-os
értékű munka akciót! Ezért az akcióért
nem kapsz érméket.

Gotúiedtcibniz: Kapsz z állandó
narancssárga kötetet

Isaac Newton: Kapsz z állandó zöld
kötetet.

Paracelsus: Hajts végre egy r-as értékű
tetszőleges akciót.

Blaisé Pascal Hajts végre egy 5-ös értékú
utazás akciót!Nem kell utazási költséget
fizetned.

Evangelista Torricelli: Hajts végre
egy r-as ériékú technológia akciót!
Ha az akció következtében elérnél
egy feladatmezőt, eltekinthetsz a
felad a'tmező követelményeitől és
aktiválhatod azt :

Maria Winkelmann: H"ty""d el
l utazáskockádat a térkép l tótszőleges
mezőjén, de nem helyezheted
mestermezőre vagy feladatmezőre.

c@." Kiisziinetnyilvárútás --Oa>

Nestore Mangone köszönetét fejezi ki:
'I Belli di Roma' (Flaminia, Gabriele, Marco,
Tommaso és Virginio), a Congrega del Dado
Incantato számára, Battista és Valentina tá-
mogatásáért és tesztelésért, és mindenek előtt
Marilena számáta, aki nélkül ez a játék nem
lehetne az, amivé lett.

Simone Luciani köszönetét fejezi ki:
Samantha Milani szárnára, mert minden
kaland során mellette áll, claudio ciccalö,
Martina és Andrea, Luigi Coccia, Paolo Toffa-
nello, Enrico Tombolini, DanieI Marinangeli,
Daniele Tascini, Ido Tiaini, Franco Mari és
a Moie gamerek számára, a Spazio Ludico
és a Rolling Gamers tagjai részére
a lelkes tesztelésért.


