
A játékosok Európa nagy 
uralkodó házait képviselik, 
és diplomácia, valamint ke-
reskedelem révén próbálják
növelni a befolyásukat. 
Ebben az esetben a “dip-
lomácia” elsősorban azt je-
lenti, hogy stratégiai szem-
pontokat figyelembe véve, 
házasságkötésekkel a lehe-
tő legjobban alakítsák
családjukat. A többi játé-
kossal kötött kereskedel-
mi kapcsolatok előnyéből 
mindkét fél közel egyenlő 
arányban fog részesülni... 
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A játékelemek és az előkészületek

1 játéktábla

Tegyétek a játék-
táblát az asztal
közepére.

4 országér-
tékelés-lapka

A bankár képpel
lefelé keverje meg

ezeket a lapkákat, és
tegyen 1-et a játék-
tábla 4 városcíme-
rének mindegyikére. 

Ezután fordítsa
képpel felfelé a

lapkákat. 

1 kiházasítatlan csa-
ládtag érté-
keléslapka 
A bankár 
tegye ezt a
lapkát a
játéktábla
csillag alakú me-
zőjére az “1” számú
oldalával felfelé.

4 50/100 GyP 
lapka

Tegyétek ezeket a pon-
tozósáv “0” mezőjének
közelébe.

12 könyvlapka 
(2-2 db a következő

jelekkel: kártya, 3 GYP, hajó
és kard/rózsa, 1-1 db a 4
országcímerből) 

A bankár képpel lefelé keverje meg
ezeket a lapkákat, és tegyen 2-2-t
a játéktábla könyvikonnal jelölt
minden városába. (Minden or-

szágban egy város van könyvikonnal.)
Ezután tegyen képpel lefelé 2 könyvlapkát a
könyvikonnal jelölt szabad városlapkára (a
játéktábla mellett). A megmaradt két
könyvlapkát megnézetlenül 
tegye vissza a 
dobozba.

1 kezdőjátékos-jelző 
A bankár vegye el a
rózsakosarat. A já-
ték első fordulójá-
ban ő lesz a kezdő-
játékos.

3 Hozománykocka 
A bankár tegye a 3 hozo-
mánykockát a játék-
tábla négyzet alakú
mezőire. 

90 családtag 
(18 mind az 5 játékos
színben: Kék, Sárga,
Zöld, Narancs és Piros) 

Minden játékos válasszon
egy színt, és tegyen 1
családtagot a pontozósáv
“0” mezőjére, a többi 17
családtagot pedig tegye
maga elé. 

Válasszatok egy játékost “bankárnak”, ő
ügyel a különböző játékelemek feltöltésére
a játék során. 

A játék előkészületeit ezzel a szövegrésszel
kezdjétek, majd kövessétek az óramutató
járása szerint haladva a szövegdobozokat.

34 akciókártya 
A bankár képpel lefelé
keverje meg az akció-
kártyákat, és az alábbiak
szerint osszon minden
játékosnak adott számú
kártyát: 

3 játékos: 6-6 kártyát 
4 játékos: 5-5 kártyát
5 játékos: 4-4 kártyát

Ezután a megmaradt akciókártyákat képpel lefelé
tegye a játéktábla alsó szélének közepére, a jelzett
mezőre húzópaklinak. A szomszédos mező lesz a
kijátszott akciókártyák dobópaklijának a helye.

hátlap

előlap       hátlap
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32 értékeléskártya
(12 zöld hátterű, 20 sárga hátterű)

A bankár keverje meg a 12 zöld értékeléskártyát,
osszon 2-t minden játékosnak, és a megmaradt
kártyákat tegye vissza a dobozba, mivel azokra már
nem lesz szükség a játékban. 

Ezután keverje meg a 20 sárga értékeléskártyát, és
tegye le a játéktábla jobb oldalán jelölt mezők
egyikére húzópaklinak. A szomszédos mező lesz a
kijátszott értékeléskártyák dobópaklijának a helye.

A
já

té
ke

le
m

ek
és

az
el

ő
ké

sz
ül

et
ek

4 értékeléslapka
(1-1 mind
a 4 ország
színében.)

A bankár tegye
ezeket a játéktábla
jobb felső sarka
fölé. 

4 extra városlapka 
(1-1 mind a 4 ország színében)
Csak 5-fős játékban!

Az 5-fős játékban a bankár
tegye ezt a 4 extra városlap-
kát a játéktáblára a velük
megegyező színű országokba.
Ezek extra mezőket adnak a
plusz játékosnak. 

3 és 4 játékosnál ezekre a
lapkákra nincs szükség,
tegyétek vissza őket a
dobozba.

24 országcímerlapka
(6-6 mind a 4 ország színében) 
A bankár tegye ezeket a lapkákat a játéktábla
mellé.

8 karakterlapka

A bankár képpel lefelé keverje meg a karak-
terlapkákat, és tegyen 1-1-et a játéktábla jobb
oldalán lévő 6 világoskék mezőre és a 2 sárga
mezőre. Ezután fordítsa mindegyiket képpel
felfelé, hogy a lapkák karakter oldala látható
legyen.

3 semleges bábu (rózsaszín)

A bankár tegye ezeket a játéktábla
jobb felső sarka fölé/mellé. 

72 árukocka
zsákban

(18 fekete és fehér, 12-12 sárga,
világoskék és rózsaszín) 

A bankár a játéktábla jobb
oldalán látható minden
hajóhoz húzzon 5 árukockát
a zsákból, amiket tegyen az
adott hajóra. 

Ezután osszon ki minden
színből 1-1 árukockát
minden játékosnak, ez lesz
a kezdő árukészlet.

3 szabad város 
( Mindegyik
jelből 1 db:
könyv, hor-
gony vagy 2
GYP) 

A bankár tegye ezeket a játék-
tábla jobb felső sarka fölé. 

előlap hátlap

előlap hátlap
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A Dinasztiák játék játékmenetének alapja igen egyszerű. 
A játékos a körében 1 Akciókártyát játszik ki a kezéből, majd végrehajtja a rajta látható 3 akció
egyikét. 

5 lehetséges akció van: Kereskedés 
Egy herceg lerakása 
Egy hercegnő lerakása 
Egy karakterlapka használata 
Speciális akció végrehajtása

A kezdőjátékos kezdi a fordulót. A játékosok sorban követik egymás addig, amíg a forduló véget nem ér.
Egy forduló akkor ér véget, amikor minden játékos passzol, ezután következik a forduló értékelése. 
A forduló értékelése után új forduló kezdődik. A játék 3 fordulóból áll. A 3. forduló végén van a 
végső értékelés. 

Megjegyzés: A “kell” szót használjuk a szabályban, hogy világosan, egyértelműen fogalmazzunk.
Ez nem azt sugallja, hogy van olyan eset, amikor a játékos egy nem kívánt akció kénytelen
végrehajtani, mivel a játékban kizárólag pozitív akciók vannak. 

Tartalom – A játéktábla különböző területei és a hozzá kapcsolódó akciók
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Példa:
Ennek az akciókártyának a 3 lehetséges akciója a következő: (1) Egy
hercegnő lerakása, (2) Kereskedés (megjegyzés: ez a 2 jel a kártya
mindkét felső sarkában látható)... 
... és (3) Speciális akció végrehajtása (a kártya alsó felén látható). 

A játékosnak most ezen 3 akció közül 1-et teljes egészében
végre kell hajtania. 
Ezt követi a következő játékos köre. 

Herceg /
Hercegnő
lerakása
6. oldal

Kereskedés
5. oldal

Dobás és
Passzolás

12. oldal

Karakterlapka
használata
10. oldal

Speciális
akció

(a játéktábla számos
területén megtalál-
ható)

11. oldal



5

Ezen akció végrehajtásakor a következő lépéseken haladj végig:

1. Játssz ki egy olyan akciókártyát a kezedből, amin Kereskedésjel         látható.

2. Válassz 1-et a Kereskedés-
területen lévő 3 hajóból. Ezen
hajók mindegyikén 2 mező
található, 1 nagy és 1 kicsi. 

3. Ha még nincs másik család-
tag (bármely játékosé) a kiválasztott hajón, tedd
le 1 családtagodat a nagy mezőre. Ezzel vége az
akciónak. 

4. Ha van már egy másik családtag (bármely
játékosé) a választott hajó nagy mezőjén, akkor
családtagodat az adott hajó kis mezőjére kell
tenned. Amint a hajó mindkét mezőjét
családtagok foglalják el, akkor azonnal 
végre kell hajtani a kereskedelmi ügylete-
ket. A kereskedőtársak ilyenkor elosztják a hajón 
lévő árukat. 

Most az áruk elosztásának módját részletezzük.

Az áruk elosztása és választása
Megjegyzés: Ez az “osztozkodás” mechanizmus a játék egy nagyon fontos eleme, amivel a Házasságakciónál
(lásd a 9. oldal) újra fogtok találkozni. 

A kereskedés ezzel véget ér. 
Mindkét játékos visszateszi családtagjait a hajóról a készletébe. 
Ezután a bankár húz a zsákból 5 új árukockát, amiket az üres hajóra rak. 
Végül a kijátszott akciókártya a dobott lapokhoz kerül. 
A következő játékos köre jön. 
Speciális eset: Lehetőséged van rá, hogy “saját magaddal kereskedj”. Ha a hajó mindkét mezőjét saját
családtagod foglalja el, akkor az adott hajóról 2 árukockát választhatsz, a maradék pedig visszakerül a zsákba. 

Kereskedés– Ezzel az akcióval árukat szerezhetsz
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Kereskedésjeles
kártya

Példa: Kék játékos olyan hajót
választ, amin jelenleg nem áll
másik családtag, és leteszi egy
sajátját a nagy mezőre.

Példa: Kék játékos olyan
hajót választ, amin már áll
egy másik családtag (piros).
Ezért a családtagját a kis
mezőre kell tennie, így azonnali
kereskedés kezdődik a Piros játékossal. 

Hajók a Kereskedés területen:

nagy mező

kis mező

Példa: Kék játékos
elveszi a hajóról az
5 árukockát, és 2
csoportra osztja. 

Piros játékos az 1 rózsaszín és 2 fekete árut
tartalmazó csoportot választja, amit a
készletébe tesz.

Kék Kék játékos ezután a megmaradt csoportot
(1 fehér és 1 sárga áru) veszi el. 

Az a játékos, akinek családtagja a kis mezőt foglalja el,
elveszi a hajóról az összes árukockát, és két csoportra
osztja szét. 
A szétosztás a játékos döntésétől függ, szabadon
variálhat; 5 árukockát oszthat vagy egy 3-as és egy 2
csoportra vagy egy 4-esre és egy 1-esre, de nem oszthatja
egy 5-ösre és egy 0-ra. 
Ezután felajánlja ezt a két csoportot a másik játékosnak. 

A másik játékos (akinek családtagja a nagy
mezőt foglalja el) most választ 1-et a neki
felajánlott 2 árukockacsoport közül, és a
saját készletébe teszi azt. 
Ezután az elosztást végző játékos elveszi a
másik csoport árukockáit. 
Ez azért van így, hogy biztosítsuk a 2 csoport
“igazságos” elosztását. 

1. Elosztás 2. Kiválasztás
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A „Herceg lerakása” és a „Hercegnő lerakása” 
akcióknál a családtagjaid a játéktábla városa-
iban lévő herceget vagy hercegnőt jelképeznek. 

Ők győzelmi pontokat érnek, és további 
előnyhöz is juttathatnak, amikor a 
Házasságakciót használod.

Megjegyzés: Technikailag egy Herceg vagy egy Hercegnő lerakása 2 különálló akció. Mivel azonban 
mindkettőt azonos módon kell végrehajtani, így együtt tárgyaljuk őket. 

Mielőtt leírjuk a herceg/hercegnő lerakásának lépéseit, nézzük meg közelebbről a játéktábla városait: 

Szín: Minden város színe azonos 
saját országának színével: Britannia, 
Franciaország, Spanyolország vagy
Német-Római birodalom

Városjel: Minden városnak van egy 
különleges szimbóluma (2 GYP, hor-
gony, könyv vagy korona). Ezen 
jelek jelentését a 8. oldalon írjuk le. 

Hercegmező: 
Ha herceget teszel le, akkor 
azt a város bal oldali 
négyszögére tedd le.

Hercegnőmező: 
Ha hercegnőt teszel le, akkor 
azt a város jobb oldali 
négyszögére tedd le.

Név: A játéktábla minden  
városának saját, egyedi neve 
van.

Csillag: Ha gyermek születik a 
városban, akkor egy családtag kerül 
a csillagmezőre. 

További tudnivalók a herceg- és hercegnő-
mezőkről: 

A herceg/hercegnőmezőkön látható árukockák ábrája 
megadja, hogy mennyi és milyen színű árukra van 
ahhoz szükség, hogy egy családtag ide kerülhessen. 

Minden városban, hasonlóan a hajók kereskedés-
mezőihez, van 1 nagy mező és 1 kis mező. Néha a 
bal oldali mező, vagyis a hercegé, a nagyobb a kettő 
közül, máskor pedig a jobb oldali mező, vagyis a 
hercegnőé a nagyobb.

Herceg / hercegnő lerakása – Családtagok érkeznek a játéktáblára
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1 fekete 
áru

2 fehér 
áru

Ebben a városban a 
hercegnő mezője nagyobb 

a két akciómező közül. 

Itt a herceg mezője a 
nagyobb.

Hercegjeles és

hercegnőjeles
        kártya
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Amikor herceget vagy hercegnőt teszel le, a következő lépéseket hajtsd végre:

1. Játssz ki a kezedből 1 akciókártyát, amin herceg- vagy hercegnőjel látható
Egy herceg lerakásához egy hercegjeles akciókártyát kell kijátszanod, egy hercegnő lerakásához pedig 
egy hercegnőjeles akciókártyát kell kijátszanod. 

Az akciókártyát képpel felfelé játszd ki magad 
elé. Fontos megjegyeznünk, hogy egy kijátszott 
akciókártya lehetséges akciói közül csak 1-et 
hajthatsz végre.
A kártyán látható többi jelnek nincs tartalma a 
kártya kijátszásakor.

2. Válassz egy várost a játéktáblán
A második lépés során kiválasztasz egy várost, ahova le szeretnéd tenni egyik családtagodat. 
A választásnál a következőket vedd figyelembe: 

* Csak egy üres mezőre teheted le a családtago-
dat. Így az egyes városokban soha nem lehet 1 
hercegnél és 1 hercegnőnél több. 

* Soha nem lehet 1-nél több családtagod egy 
adott városban. Egy városban lehet egy herce-
ged vagy egy hercegnőd, de nem lehet tiéd 
mindkettő.

* Ki kell tudnod fizetni a lerakás költségét (árukban)
 (lásd 3. lépés, lentebb). 

3. Fizesd be a szükséges árukat
Minden herceg/hercegnős mezőn adott számú 
árukocka látható. Ez mutatja meg, hogy mennyi 
árukockát kell befizetned, hogy egy családtagot 
tehess le ide. 

Ha herceget teszel le, akkor mindig fekete áru-
kat        kell fizetned. 

Ha hercegnőt teszel le, akkor mindig fehér 
árukat         kell fizetned.

A befizetendő árukat a saját készletedből kell elvenned, és vissza kell tenned a zsákba.

Herceg / hercegnő lerakása
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A hercegjellel (kard és pajzs) 
rendelkező kártyákkal 1 családta-
godat hercegként teheted le. 

A hercegnőjellel (rózsa) rendelkező 
kártyákkal 1 családtagodat herceg-
nőként teheted le. 

Példa: Kék játékos az itt látható ak-
ciókártyát játssza ki, amin egy her-
ceg- és egy hercegnőjel is megtalálható. 
Választania kell, hogy e 2 akcióból 
melyiket hajtja végre (természetesen 
feltételezve, hogy nem a különleges 
akció végrehajtását választja).

Példa: Kék játékos befizet 2 
fehér árukockát       , hogy 
letehessen egy hercegnőt Carc-
assonne-ba.  

Példa: Kék játékos Carcassonne-t vá-
lasztja. 

Piros játékosnak már van itt egy her-
cegként letett családtagja, ezért Kék
játékos Carcassonne-ba csak hercegnőt 
tehet le. 
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4. Tedd le a családtagodat a választott városba 
Vegyél el egy családtagot a készletedből, és tedd a választott mezőre.

Megjegyzés: A jobb áttekinthetőség kedvéért ja-
vasoljuk, hogy a nagy városmezőkre állítsátok a
családtagokat, a kis városmezőkön fektessétek
őket az oldalukra. Hogy ne keveredjenek a dolgok
a szabályban csak a „lerakás/letevés” kifejezést
használjuk. 

Minden városon van egy bizonyos jutalomjel, ami a város tetején az ovális mezőben látható. 
Amikor egy városba herceget vagy hercegnőt teszel, megkapod az adott városon látható jutalmat, eze-
ket soroljuk itt fel: 

Ha egy családtag városba rakása után az adott
városban van még 1 üres mező, akkor a köröd
véget ér. Tedd a kijátszott akciókártyát a dobott
lapokhoz. A következő játékos köre jön. 

Ha egy családtagot egy város megmaradt üres
mezőjére teszel le, vagyis a városban van egy
herceg és egy hercegnő is, azonnal bekövetkezik
a házasságakció. 
A házasságakciót a következő oldalon írjuk le. 

Herceg / hercegnő lerakása
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Példa: Piros játékos letesz egy her-
ceget Augsburg-ba, és elve-
szi a városról a felső könyv-
lapkát. 

Mivel a városban még nincs herceg-
nő, ez alkalommal semmi más nem
történik. 

2 pont
Kapsz 2 GYP-t. Lépj előre 2 mezőt a
pontozósávon a pontozóbábuddal.

Korona
Nem kapsz azonnali jutalmat, de
plusz győzelmi pontokat szerzel a
végső értékelés során.  

Könyv

Vedd el a városról a felső könyvlap-
kát. Ha még mindkét könyvlapka

ott van, nem nézheted meg az alsó lapkát. Tedd a
megszerezett könyvlapkát képpel lefelé magad
elé (természetesen a megszerzett lapkát megnéz-
heted). 

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy már nem maradt
könyvlapka a városon, amikor herceget vagy hercegnőt
teszel oda le. Ilyenkor nem kapsz semmit (lásd For-
dulóértékelés, 15. oldal). 

Az egyes könyvlapkák képességeit a melléklet 1.
oldalán részletezzük. 

Javaslat: 
A kis városmezőkön
fektessétek a családta-
gokat az oldalukra.

A nagy város-
mezőkre ál-
lítsátok a
családtago-
kat.

Példa: Kék játékos letesz egy
hercegnőt Carcassonne-ba, és
kap 2 GYP-t a városjel miatt.
Mivel most már a városban
lévő mindkét mező foglalt,
házasságakció következik. 

Megjegyzés: Minden városjel plusz pontokat hozhat a játékosnak, amikor 
passzol (lásd melléklet, 4. oldal). 

Horgony
Azonnal húzz 1 árukockát a zsák-
ból, és tedd a készletedbe.
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Ha egy város mindkét mezője foglalt, akkor az ott lévő két családtag házasságot köt egymással. Ahogy a
kereskedésakciónál, a házasságakciónál is mindkét résztvevő játékos kap valamit. 
A házasság akció a következők szerint zajlik le: 

A házasságakció után a köröd véget ér. Az összeházasodott családtagok a város mezőin maradnak. Tedd
a kijátszott akciókártyát a dobott lapokhoz. A következő játékos köre jön.

Megjegyzés: Ne felejtsétek el, hogy a házasságot kiváltó családtagot letevő játékos az aktív játékos. Fontos,
hogy odafigyeljetek a játék sorrendjére. 

A házasság

A
 h

áz
as

sá
g

Példa: Kék játékos letesz
egy hercegnőt Carcassonne
nagy városmezőjére. Ezért
most házasság következik. 

Mivel a Piros herceg foglalja el a kis városmezőt,
ő veszi el a 3 hozománykockát, és ő dob velük. 

Ezután 2 csoportra osztja, és felajánlja a
csoportokat a Kék játékosnak. 

Kék játékos a 2 kockából álló
csoportot választja, és azonnal
megkapja a dobott kockákon
látható jutalmakat. 

Piros játékos elveszi a megmaradt
kockát, és megkapja annak ju-
talmát.

A város kis mezőjét elfoglaló játékos (az oldalán
fekvő családtag, amennyiben megfogadtátok taná-
csunkat), elveszi a játéktábláról a 3 hozománykockát,
és dob velük. 
Emlékeztető: Néhány városban a herceg mezője a 
kisebb, a többiben viszont a kisebb mező a hercegnőhöz tartozik. 

Ezután, ahogy az a kereskedésakciónál is volt, a dobójátékos a
kockákat 2 csoportba osztja. Az egyik csoport 2 kockából, a másik
csoport csak 1 kockából fog állni. 
A hozománykockák szimbólumait részletesen a Melléklet 1. oldalán
írjuk le. 
Ezután felajánlja a kockacsoportokat a másik játékosnak (akinek
családtagja a város nagy mezőjén van). 

A nagy városmezőt elfoglaló
játékos választ egyet a neki
felajánlott 2 hozománykocka-
csoportból. 

Azonnal megkapja a választott
kocká(k)ért járó jutalma(ka)t.
 
Az elosztást végző játékos
elveszi a megmaradt csoportot,
és megkapja az adott csoport
kockájához/kockáihoz tartozó
jutalma(ka)t. 

1. Hozománykockák dobása és elosztása 2. Választás
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Ezzel az akcióval használhatod a játéktábla jobb 
oldalán látható karakterek képességét. 

A forduló kezdetén a játéktáblának mind a 6 
világoskék mezőjén lévő karakter képpel felfelé néz.

Ezen akció végrehajtásakor a következő lépéseken 
haladj végig:

1. Játssz ki a kezedből egy olyan akciókártyát, amin karakterjel látható
Ahhoz, hogy használhasd az egyik elérhető 
karakterlapkát, először ki kell játszanod a kezedből 
egy akciókártyát, amin karakterjel látható.

2. Válassz egy karaktert 
Most válaszd ki, melyik karaktert szeretnéd használni. 
A karakter kiválasztásakor a következőket vedd 
figyelembe: 

* Csak a 6 világoskék mezőn lévő karakter közül 
választhatsz, a 2 sárga mezőről nem választhatsz. 

* Csak olyan karaktert választhatsz, amit az 
aktuális forduló során még nem használtatok (lásd 4. lépés).

3. Fizesd be a szükséges árukat 
Minden karakterlapka alatt 0, 1 vagy 2 világoskék 
áru      látható. Ez mutatja meg azt, hogy 
mennyi árut kell befizetned ahhoz, hogy az adott 
karaktert használhasd. 
Mindig világoskék árukockákat kell fizetned, 
amikor ezt az akciót végrehajtod. A jobb szélső 
karakter használatához nem kell árukat 
befizetni. 
A befizetendő árukat a saját készletedből kell 
elvenned, és vissza kell tenned a zsákba. 

4. Használd a választott karakter képességét
Most használhatod a választott karakter képességét. 

Az egyes karakterek képességeit részletesen a melléklet 2. oldalán írjuk le. 

Végül tedd a felhasznált akciókártyát a dobott 
lapokhoz, és fordítsd a saját mezőjén képpel lefelé 
a felhasznált karakterlapkát. Ez a karaktert nem 
lehet ebben a fordulóban újra kiválasztani. 

Ezzel véget ér a köröd, és a következő játékos köre 
jön.E

gy
 k

ar
ak

te
rla

p
ka

 h
as
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a

Egy Karakterlapka használata

A játék-
táblán lévő 
karakterlapkák 

Karakterjellel (mellszobor)
rendelkező kártya. 

Példa: A játékos 
Francis Drake-t vá-
lasztja.

Az egyes karakterek ára a lapkák alatt látható. 

2 2 1 1 1 0

Példa: Francis Drake alatt 1 áru látható. Ezért annak 
a játékosnak, aki az ő képességét szeretné használni, 
1 világoskék árukockát           kell fizetnie. 

Példa: A játékos Francis Drake 
képességét használja, és képpel 
lefelé fordítja a karakterlapkát. 
Az aktuális forduló hátralévő 
részében a többi játékos nem 
választhatja Francis Drake-t. 
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Az akciókártyák egy speciális akció lehetőséget is 
tartalmaznak. 

Ezt jelzi a kártya középső felső részén látható 
aranyérme-jel, és a kártya alsó felén ábrázolt 
speciális akció.

A különleges akció lépései nagyon hasonlítanak a 
többi akció lépéseihez:

1. Játssz ki egy speciális akció jellel rendelkező kártyát, és fizesd be annak költségét

Minden akciókártya (kivéve a dzsókerkártyát, lásd 
15. oldal) lehetővé tesz egy speciális akciót. Ha az 
akciónak van költsége (sárga árukockák
jelzik), akkor azt be kell fizetned, visszatéve 
készletedből az előírt számú árukockát a zsákba.

2. Hajtsd végre a kártyán látható speciális akciót 
A legtöbb speciális akcióval herceg vagy hercegnő tehető le egy adott városba. 
Ennek menete nagyon hasonlít a herceg/hercegnő lerakása akcióhoz. 
De vegyétek figyelembe a következő eltéréseket: 

* Választhatsz, hogy egy herceget vagy egy
hercegnőt szeretnél-e letenni. 

* A családtagodat a kártyán megadott város
megfelelő mezőjére kell letenned.

* Nem kell befizetned a városmezőn látható 
árukat, ehelyett az akciókártyán látható sárga 
árukat kell befizetned.

Ha a speciális akció kereskedést vagy házasságot aktivál, akkor a már korábban leírt szabályok szerint 
kell eljárni. Az akció befejezése után az akciókártyád a szokásos módon dobd el, ezzel a köröd véget ér.

További Speciális akciók:

Speciális akciók végrehajtása

S
p

ec
iá

lis
 a

kc
ió

k 
vé

gr
eh

aj
tá

sa

A kártya alsó 
felén lévő 

speciális akció

Az 
aranyérme-
jel 

Példa: Zöld játékos kijátszik 
egy akciókártyát, és befizet egy 
sárga kockát, hogy
végrehajtsa a speciá-
lis akciót.

Példa: Zöld játékos szeretne 
egy családtagot Brest-be tenni, 
és úgy dönt, hogy az egy herce-
gnő lesz. Nem fizeti be a 3 fehér 
árukockát, ami a városmezőn
szerepel, helyette csak a kártyán látható 1 sárga 
árukockát fizeti be.

Passzolás (3x)
Ezeken az akciókártyákon nincs jellegzetes akciójel, ehelyett a rózsaszín “passz”-
jel szerepel rajtuk. Ezt az akciót a “Passzolás speciális akcióval” fejezetben írjuk 
le, a 13. oldalon.

Használj egy karakterlapkát (3x)
Ezzel az akcióval használhatod a 
játéktábla sárga mezőin lévő 2 
karakter egyikének képességét. Ezen 
akció költsége 1 sárga árukocka.

Egyébként az akció végrehajtása a korábban 
leírtakkal megegyezik. 

Kereskedés (3x)
Azonnal kétszer végrehajthatod a 
kereskedésakciót. Ezen akció 
(kétszeri) végrehajtásának összes 
költsége 1 sárga árukocka. A két

kereskedésakciót egymás után hajtsd végre az 5. 
oldalon leírtak szerint.
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Ha a körödben nem tudsz, vagy ha nem akarsz akciót végrehajtani, akkor 2 lehetőséged van; vagy dobsz, 
vagy passzolsz.

1. Dobás
Egy akció végrehajtása helyett lehetőséged van eldobni egy kezedben lévő akciókártyát, és véletlenszerűen 
húzhatsz 1 árukockát a zsákból. A kártyán látható egyik akciót sem hajthatod végre, ha a kártyát így 
dobod el. Ezután a következő játékos köre jön. Egy dobásakció nem akadályozza, hogy az aktuális 
fordulóban később további köröket hajts végre. 

2. Passzolás
Ha passzolni szeretnél, nem kell akciókártyát 
kijátszanod. Ehelyett vegyél el egy családtagot a 
készletedből, és tedd a játéktábla jobb felső 
sarkában látható passzolássáv egyik általad 
választott mezőjére. 
A sáv utolsó mezője egy hosszú mező a sáv alsó 
részén, míg az első mezőjén 3 rózsaszín árukocka
         látható. 

Ha családtagot helyezel a passzolássáv hosszú 
mezőjére, figyelj oda, hogy azt annyira a jobb 
széléhez rakd, amennyire csak lehetséges. Ha te vagy 
az első játékos, aki családtagot tesz ide, akkor azt a 
mező nyílhegy végéhez tedd. Ha már másoknak van 
itt családtagja, amikor te is ideteszel egyet, akkor 
a tied az övékhez képest balra legyen (hátrébb).
Ha a hosszú mezőre teszel egy családtagot, akkor 
nem kell árukockákat fizetned. 

Ha úgy döntesz, hogy családtagodat a passzolás-
sáv felső sorában lévő 4 mező egyikére teszed, 
akkor azt csak üres mezőre teheted, és be kell fi-
zetned a megadott számú rózsaszín árukockát. 

Minél közelebb teszed le a családtagod a passzo-
lássáv elejéhez, annál jobb lehetőséged lesz az 
adott jutalmak közötti választáskor. Ezeket a ju-
talmakat a következő, a „Forduló vége” fejezet-
ben részletezzük, a 13. oldalon. 

Ha a passzolás után 1-nél több akciókártya van a 
kezedben, akkor 1 kivételével az összest el kell dob-
nod. (Általában csak akkor fogsz passzolni, ami-
kor 1 vagy 0 akciókártya maradt a kezedben.) 

A passzolással kiszálltál az aktuális fordulóból. To-
vábbi köröket már nem hajthatsz végre a forduló hátralévő részében. A következő játékos köre 
jön. 

Amikor minden játékos passzolt, a forduló véget ér. 

D
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Dobás és passzolás

A játéktábla passzolássávja.

eleje

vége

Passzolás után csak 1 ak-
ciókártyát tarthatsz meg 
a kezedben. 

SárgaPélda: Sárga játé-
kos korábban már tett 
egy családtagot a pasz-
szolássáv hosszú mező-
jére. 
Piros játékosnak a 
sajátját a sárga mögé 
kell tennie. 

Sárga

Példa: Zöld já-
tékos nem akar a 
Sárga és a Piros
játékos mögé áll-
ni. Úgy dönt, hogy 
családtagját a
felső sor második mezőjére helyezi. 
Ezért 2 rózsaszín árukockát           kell fizetnie.
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Passzolás különleges akcióval 
A fent leírtak szerint a passzolásnál nem játszol ki 
akciókártyát. Azonban egy akciókártyát kijátszhatsz 
azért, hogy használd annak a „passzolás” speciális 
akcióját. 
Ilyenkor tedd egyik családtagodat a sáv legelső üres 
mezőjére. Általában ez a 3 rózsaszín árukockával 
jelölt mező. Ha ezt a mezőt egy másik játékos már 
elfoglalta, akkor családtagodat a 2 rózsaszín áru-
kockával jelzett mezőre tedd, stb. A „Passzolás” speciális akció végrehajtásakor a családtagodat mindig a 
passzolássáv elejéhez legközelebb lévő üres mezőre kell tenned. Ha a passzoláshoz speciális akciót hasz-
nálsz, akkor jutalmul figyelmen kívül hagyhatod a passzolássáv mezőjén látható áruköltséget. 

A rózsaszín áruk további előnyei
A rózsaszín árukockákat a passzoláson kívül fel-
használhatod a fordulók értékelésénél, az első és 
a második forduló végén (lásd „Forduló végi ér-
tékelés”, 15. oldal). 
2 rózsaszín árukockát bármikor felhasználhatsz 
1 bármilyen más színű árukocka helyett is. Ily 
módon annyi árukockát helyettesíthetsz rózsaszín 
árukockákkal, amennyit csak szeretnél. 

Amint minden játékos passzolt egy fordulóban, hajtsátok végre a következő lépéseket: 

1. Kereskedés
Minden hajón maradt családtagért a tulajdonos 
játékos elvehet 2 árukockát az adott hajóról, 
majd tegye vissza családtagját a készletébe. 
A megmaradt árukockák visszakerülnek a 
zsákba. Ezt hajtsátok végre a kereskedőterület 
mindhárom hajójánál. 
Ezután a bankár a 3 hajó mindegyikéhez húzzon 
5-5 árukockát a zsákból, feltöltve őket újra 
a következő fordulóra.

Dobás és passzolás

D
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A dzsókerkártya némileg különbözik a többi akciókártyától. 

Ezen a kártyán mind a 4 „alap” akció (Kereskedés, Herceg/hercegnő lerakása és Karakter-
lapka használata) megtalálható, de nincsen rajta speciális akció. Ezért a dzsókerkártya a 
4 “alap” akció egyikének végrehajtásához használható, de nem használható speciális 
akcióhoz. (A kártya alsó felén lévő dzsókerjelnek nincs funkciója, csak azt mutatja, hogy 
ez egy dzsókerkártya.)

Dzsókerkártya

A Passzolás speciális akcióval a családtagodat a 
passzolássáv elejére teszed.

Példa: Kék játékos egy hercegnőt 
tenne Granadaba. Ehhez 3 fehér áru-
kockára lenne szüksége, de ő az árat 
1 fehér és 4 rózsaszín árukockával 
tudja kifizetni. en:                          .

Példa: Kék játékosnak 
egy családtagja van az 
egyik hajón a forduló 
végén. Úgy dönt, 
elvesz róla 
1 fekete és 1 sárga 
árukockát. A többi árukockát 
visszateszi a zsákba. Ezután 
a bankár 5 új árukockát tesz 
a hajóra.

Egy forduló vége
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2. Karakterlapkák újraosztása 
A bankár vegye le mind a 8 karakterlapkát a 
játéktábláról, keverje meg mindet képpel lefelé 
fordítva, és tegye vissza őket a 6 világoskék és a 2 
sárga mezőre. 

A következő fordulóban az összes karakterlapka 
újra elérhető, de az egyes karakterek használati 
költsége változni fog.

3. Az új kezdőjátékos meghatározása 
A passzolássávon legelőrébb lévő játékos elveszi a 
kezdőjátékos-jelzőt (rózsakosár). Ő lesz a következő 
forduló kezdőjátékosa. .
Megjegyzés: A legelőrébb lévő játékosnak nem kell 
szükségszerűen a passzolássáv legelső mezőjén állni. 

4. Passzolássáv bónuszakció 
Most a játékosok a passzolássávon lévő családtagjaikat átteszik a sáv bal oldalán lévő bónuszakció-mezők 
egyikére. 

A passzolássáv elején lévő játékossal kezdve (aki 
egyben a következő forduló kezdőjátékosa is), majd 
a többi mező foglaltsági sorrendjében haladva 
minden játékos választ 1 bónuszakció-mezőt, amire 
átteszi a családtagját, majd végrehajtja a rajta 
látható bónuszakciót. Az egyes bónuszakciók leírása 
a melléklet 3. oldalán található. 

A bónuszakció-terület tetején lévő “3 GYP” mezőt 
bármennyi játékos használhatja, de az összes többi 
bónuszakció-mezőt fordulónként csak egy játékos 
használhatja. 

Végül, ha az egyik játékos használta már a fordulóban Leonardo da Vinci jutalmát, akkor családtagját 
Leonardo mezőjéről           az egyik megmaradt bónuszakció-mezőre teheti, így most még egy bónuszakciót 
választhat. 

Miután a bónuszakciókat végrehajtottátok, minden játékos tegye vissza családtagjait a készletébe. 

5. Új akciókártyák
A bankár megkeveri a játéktáblán lévő összes 
akciókártyát, és minden játékosnak 4-et oszt. 
Ha egy játékos megtartott 1 kártyát az előző 
fordulóból, és/vagy további kártyákat szerzett a 
bónuszakció során, akkor előfordulhat, hogy az 
új fordulót 5 vagy 6 kártyával fogja kezdeni.

Példa: Zöld játékos 
az új kezdőjátékos, 
elveszi a kezdő-
játékos-jelzőt (a 
rózsakosarat).
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A bankár újraosztja az 
összes karakterlapkát 
minden forduló végén.

Egy forduló vége

Sárga Példa: Sárga játékos 1 akciókártyát megtartott 
az előző fordulóból. A neki osztott 4 új kártyával
együtt összesen 5 ak-
ciókártyából választhat a 
következő fordulóban.

Sárga

Példa: 
Zöld játékos 
választ első-
ként bónusz-
akciót, és csa-
ládtagját egy 
bónuszakció-
mezőre teszi.
Ezután sorban Kék, Sárga és Piros játékos 
következik. 
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Az első és a második forduló végén a játékosok a következőkért kapnak győzelmi pontokat: 

1. A játéktáblán lévő nőtlen hercegek és hajadon hercegnők 
A játékosok győzelmi pontokat kapnak a játéktáblán 
lévő összes nőtlen hercegért és hajadon hercegnőért. 
Az számít nőtlen hercegnek vagy hajadon herceg-
nőnek, aki olyan városmezőt foglal el, aminek a 
másik mezője még üres (az aktuális fordulóban nem 
volt ott házasság). 

A csillag alakú kiházasítatlan családtag értékelés-
lapka mutatja a kiházasítatlan családtagokért járó 
győzelmi pontokat. A szerezhető pontok száma 
függ az aktuális forduló számától, és attól, hogy a 
családtag kis vagy nagy városmezőt foglal-e el.

Az első forduló után minden nagy városmezőn lévő, kiházasítatlan családtag 4 győzelmi pontot, és minden 
kis városmezőn lévő 2 pontot ér. Minden nőtlen herceg és hajadon hercegnő a játéktáblán marad a 
második fordulóra. Miután az összes játékos megkapta az első fordulóért járó győzelmi pontjait, fordítsátok 
meg a kiházasítatlan családtag értékeléslapkát, hogy a második fordulóban kiosztható győzelmi pontokat 
mutassa. 

A második forduló után minden játékos újra győzelmi pontokat kap az összes kiházasítatlan családtagja 
után. Ez alkalommal a játékosok 6 győzelmi pontot kapnak minden nagy városmezőn lévő családtagért, és 
3 győzelmi pontot minden kis városmezőn lévőért. A második forduló értékelése után ezen családtagok 
mindegyike kolostorba vonul (már nem házasodhatnak meg). 

De a játékosok rózsaszín árukockák       befizetésével elkerülhetik ezt az eseményt. Minden rózsaszín 
árukocka befizetésekor a játékos eldöntheti, melyik családtagja maradjon a játéktáblán. Azok, akikért 
nem fizetett, visszakerülnek a játékos készletébe. Az összes üres városmezőt újra családtagok foglalhatják 
el a harmadik fordulóban a szokásos módon. 

A 2. forduló értékelése után a kiházasítatlan családtagok értékeléslapkáját tegyétek vissza a játék dobozába.
A 3. (utolsó) forduló végén nem jár pont a kiházasítatlan családtagokért. 

2. Értékeléskártya
A játékosok most kijátszhatják a kezükben lévő bármelyik/bármennyi értékeléskártyát. 
(Minden játékos 2 értékeléskártyával kezdi a játékot, és a játék során szerezhet még 
további kártyákat.) Az adott értékeléskártyáért járó győzelmi pontok a kártyán láthatóak. 
Az értékeléskártyákat a melléklet 4. oldalán részletezzük. 
Annyi értékeléskártyát játszhatsz ki, amennyit szeretnél. De 2-nél több értékeléskár-
tyát nem tarthatsz meg a következő fordulókra. Ha mégis 2-nél több értékeléskár-
tya lenne a kezedben az első vagy a második forduló végén, akkor 2 kivételével mindet ki kell játszanod, 
még akkor is, ha a kártyák kevés pontot érnek, vagy ha egyáltalán nem érnek pontot. A harmadik 
(végső) forduló után kijátszhatod az összes megmaradt értékeléskártyádat. 
Az első és a második forduló értékelése után új forduló kezdődik. A harmadik forduló után hajtsátok 
végre a végső értékelést (lásd 16. oldal), ezután a játék véget ér. F
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Fordulóértékelés

Példa: A második forduló után Piros játékosnak 2 kiházasítatlan 
családtagja van egy-egy nagy városmezőn (Bécs és Barcelona), és 
1 kiházasítatlan családtagja van egy kis városmezőn (Lübeck). 

Piros játékos 15 GyP-t (6+6+3)kap. Vagy vissza kell tennie ezeket a családtagjait a készletébe 
vagy fizetnie kell 1-1 rózsaszín árukockát       minden olyan családtagjáért, akit a táblán akar 
hagyni. Úgy dönt, 2 rózsaszín árukockát fizet, és a Barcelonaban lévő herceget leveszi a tábláról. 

A Piros hercegnő egyedül van 
Bécsben, tehát még hajadon

Az aktuális forduló

A nagy 
városmezőkért, 

és a kis városmezőkért 
járó pontok.
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A harmadik forduló után a végső értékelés következik.

A végső értékeléskor csak a játéktáblán megtalálható
családtagokat kell értékelni. A 4 országban nézzük
meg a családtag többségeket, és a koronajeles
városokat kell értékelni.

Mind a 4 ország értékelése azonos módon történik,
ami a következő:

1. Többség
Minden játékos számolja össze az értékelt ország
városain maradt hercegeit és hercegnőit. 

Az lényegtelen, hogy házasok-e vagy sem. Ezután
adjátok hozzá ehhez az összeghez az adott ország
összegyűjtött (házasság és könyvlapka jutalmakból)
országcímer-lapkáinak számát. 

A legnagyobb összeggel rendelkező játékos megkapja
az országértékelés-lapkáján látható, 1. helyezésért járó
győzelmi pontokat. A második legnagyobb összeggel
rendelkező játékos a 2. helyezés győzelmi pontjait
kapja. Ha egynél több játékos holtversenyben áll az 
első helyen, akkor minden ilyen játékos megkapja az 1. helyezésért járó összes győzelmi pontot, de a 2.
helyezésért nem osztotok győzelmi pontot. Ha egynél több játékos holtversenyben áll a második helyen,
akkor minden ilyen játékos megkapja az 2. helyezésért járó összes győzelmi pontot. 

2. Koronás városok
Végezetül a meg kell nézni, hogy van-e olyan játékos, akinek az adott ország minden koronajeles 
városában van hercege vagy hercegnője. 

Az az egy vagy két játékos, akinek az adott ország 
minden koronajeles városában van egy hercege 
vagy egy hercegnője, az megkapja az éppen érté-
kelt ország országértékelés-lapkájának alján látha-
tó győzelmi pontot. 

Miután kiértékeltetek egy országot, a többi
országot is értékeljétek ki ugyanilyen módon.

Az a játékos nyeri a játékot, akinek a végső
értékelés után a legtöbb győzelmi pontja van. 

Holtverseny esetén közülük az a játékos győz,
akinek készletében a legtöbb árukocka maradt. 

Javaslat, kérdés vagy hozzászólás? Írj címünkre: 
info@hans-im-glueck.de, vagy a Hans im Glück Verlag, 
Birnauer Str. 15, 80809 München www.hans-im-glueck.de / www.cundco.de

© 2016 Hans im Glück Verlags-GmbH A tervező és a kiadó szeretne köszönetet mondani minden komoly 
munkát végző játéktesztelőnek, aki a játék tervezésének és készítésének három éves folyamata alatt 

segédkezett. Külön köszönet Gregor Abraham, Ulrich Flaskampf, Klaus Knechtskern, Regina és Andreas 
Molter, Sebastian Rapp, Matthias Rudert, Martin Zeeb, den regelmäßigen Besuchern der Ratinger 

Spieletage és mint mindig, külön köszönet Dieter Hornungnak.

Végső értékelés
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Példa: Kék játékosnak 5 család-
tagja van, és összegyűjtött 2 or-
szág címerlapkát. Ez összesen 7. 

Piros és sárga játékosnak egyaránt
5, zöld játékosnak pedig csak 3 van. 
Így kék játékos 10 győzelmi pontot
kap, piros és sárga játékos 6-6-ot,
és zöld játékos nem kap pontot
Britanniáért.

Példa: Piros és sárga játékosnak
egyaránt van családtagja Párizsban.
Párizs Francia-
ország egyetlen
koronajeles vá-
rosa. 

Piros és sárga játékos egyaránt 8
pontot kap Franciaország ország-
értékelés-lapkájának megfelelően.

Példa: Britannia országér-
tékelés-lapkája.

A többséget tekintve az 1. és
2. helyeért járó pontok.

Koronás városokért járó pont

Forgalmazó: 
Gamer Café Kft. 2030 Érd Budai út 28
web: www.compaya.hu
email: info@compaya.hu

Magyar fordítás:
Trew és Dunda


