
Játékossegédlet a Coimbra játékhoz 

Előkészítés: 

1. Tegyétek a táblát az asztal közepére.  

2. Kolostorok: Hátlap szerint válogassátok szét, és tegyetek véletlenszerűen lapkákat a megfelelő 
színű kolostormezőkre. 

3. Tegyétek le véletlenszerűen a 4 befolyáspontozólapkát a  befolyássávok fölé a játékosszámnak 
megfelelő felével felfelé. 

4. Kockajelzők: Rakjátok a   megadott kockajelzőket az alábbi helyekre:  
2 fős játék - felsőváros: 3, 2; belváros: 4, 3; alsóváros: 5.  
3 fős játék - felsőváros: 3; belváros: 4; alsóváros: 3.  
4 fős játékban nincs szükség rájuk. 

5. Tegyetek véletlenszerűen 1-1 utazáskártyát minden utazáskártya-mezőre.

6. Dobókockák:  
2 fős játék: tegyetek vissza a dobozba 1 szürke, 1 narancs, 2 lila és 2 zöld kockát. 
3 fős játék: tegyetek vissza a dobozba 1 lila, 2 zöld kockát.  
4 fős játék: az összes kockát használjátok. 

7. Mindenki elvesz a saját színében: 1 játékostáblát; 3 kockatartót; 2 jelzőt, amit tegyen az őrsáv és
a pénzsáv "7"-es mezőjére; 1 zarándokot; 25 korongot, amiből tegyen 1-1-et a 4 befolyássáv
és a pontozósáv "0" mezőjére.  

8. Véletlenszerűen határozzátok meg a lépéssorrendet. Mindenki tegye az oroszlánját a 
megfelelő játékossorrend-zászlóra. 

9. Kártyák: hátlap szerint szétválogatva keverjétek meg  a 3 paklit. A II.-es paklit tegyétek a 
III. paklira (képpel lefelé). (Az I. paklira a 13. lépésben lesz csak szükség.) 

10. A 4 kegylapkát tegyétek a kastély mellé egy sorban. A kalaplapkát tegyétek a koronás 
kegylapka fölé. 

11. Húzzatok és tegyetek 3 sorba 4-4 kártyát a felső-, bel- és alsóváros mellé. 

12. Koronajelzők: Fentről lefelé a 4.-től az 1. oszlopig haladjatok, és tegyétek le az 1. , a 
korona-jelzőnek megfelelő osztályba tartozó kártyára a jelzőt. (Ha nincs megfelelő 
kártya, a jelző kimarad).  

13. Az I. kártyapakliból húzzatok annyi kártyapárt, ahány játékos van.  



Játékkezdet:

Fordított lépéssorrendben minden játékos: elvesz egy kártyapárt VAGY leteszi a zarándokját Coimbra
1 üres sarkába. Miután mindenki végrehajtotta az akciót, lépéssorrendben hajtsátok végre a fenti két
akció közül a másikat is. 

Játékmenet: 4 forduló, fordulónként 6 fázis 

A.) fázis - Kockadobás: A kezdőjátékos dob az összes kockával 

B.) fázis - Kockaválasztás: Lépéssorrendben mindenki elvesz egy kockát, beteszi egy kockatartójába, 
és leteszi egy városi helyszínre. A kastélyba növekvő sorrendben, vagyis jobbra minden kisebb, 
vagy vele egyenlő kockától, ill. balra minden nagyobb kockától. A többi városhelyszínen csökkenő
sorrendben, vagyis jobbra minden nagyobb, vagy vele egyenlő kockától, ill. balra minden kisebb
kockától. 

C.) fázis - Kockák visszavétele: A játékosok fentről lefelé, balról jobbra visszaveszik a kockáikat. A 
kastélyban elvesz egy kegylapkát (+ esetleg a kalapot), és végrehajtja az azonnali bónuszát. A 
városhelyszíneken megvesz egy karakterkártyát. A kártyán látszik, miben kell fizetni (őr vagy 
pénz), a kocka az mutatja az árat. Ezután mozog a megfelelő befolyássávon, és végrehajtja az 
azonnali bónuszt (ha van). Utána lerakja a játékterület megfelelő helyére:  

- Azonnali bónusz: játékostáblától jobbra 
- Játék végi bónusz: játékostábla alá, jobb oldalra 
- E fázisú bónusz: játékostábla alá, középre 

Ha NEM használod a városhelyszínt, helyette kapsz  2 pénzt + 2 őrt

D.) fázis: Lépéssorrend meghatározása: Koronák száma: koronajelzők + kegylapka + sorrendjelző 
zászló. A legtöbb koronával rendelkező a kezdőjátékos, utána a többiek csökkenő sorrendben. 
Egyenlőség esetén a relatív sorrend felcserélődik. 

E.) fázis: Befolyás bevétel: Sorban mindhárom kockádnál a kocka színével megegyező befolyássávon a 
korongod melletti jutalmat kapod. Gyűjtsétek be az E fázisú bónuszokat. 

F.) fázis: Befektetés utazásba: A kártya feletti jel mutatja, miben kell fizetni (őr vagy pénz), a kártya 
mutatja az árat. Tedd rá egy korongodat a rózsára (vagy az ott lévő másik játékos korongjára). 
Minden utazásba egyszer fektethetsz csak be. 

1-3. forduló végén hajtsátok végre az előkészítés 10-12. pontját. 

4. forduló után játék végi pontozás: 

- Utazáskártyák 
- Befolyássávon elfoglalt helyzet (2 játékosnál a 2. csak akkor kap pontot, ha 3 lépésen belül van 

az elsőhöz képest). Az azonos helyen állók közül az alul lévő korong számít előbbre lévőnek.  
- Oklevélkészletek: 5/4/3/2/1 különböző ikonból álló készlet 12/8/4/2/1 pontot ér. 
- Játék végi bónusszal rendelkező kártyák. 
- (Őrök+pénz+koronák)/2 pont (lefelé kerekítve.) 

Zarándok mozgatása: Amikor kolostorba lépsz, tedd fölé egy korongodat. Ha azonnali bónuszt mutat, 
hajtsd végre, vagy elveszíted. Minden kolostor fölött csak 1 korongod lehet. Ha olyan helyre lépsz,
ahol már van korongod, NEM kapod meg az azonnali bónuszt még egyszer.  Az egyirányú utakon nem 
lehet visszafelé mozogni. 

Őrök és pénz: Legfeljebb 20 lehet mindkettőből, az efölöttieket elveszíted. 

Készítette: Guszty (rozvanyia@gmail.com) v 1.0


