
 

 

Brüsszel, 1893: Victor Horta megépíti 
az Autrique és a Tassel-házat, az első 
szecessziósként jegyzett épületeket,  

vissza. Paul Hankar ebben az évben 
húzza fel saját házát. A belga főváros  
 

a terek légiességét a görbe vonalú növényi 
formák, a vasszerkezet, a mozaikok, a freskók 
és a festett üvegablakok adják egységbe  
 

 befolyásolta a békebeli korszak legnagyobb 
építészeit. 
 

amelyekben 

foglalva 

vált ennek az újító mozgalomnak a bölcsőjévé, 
amely egész Európára nagy hatással volt, és 
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 

5 építész játékostábla a játékosok színeiben 

1 Brüsszel játéktábla 

30 épületlapka a játékosok színeiben 
(színenként 6) 
 

26 közéleti szereplőkártya 
 

25 bónuszkártya 
 

12 értéktőzsde- 
kártya 

 

1 polclapka 
 

6 iránytűlapka és 
2 mutató az iránytűhöz 
 

1 műhelycsúszka 
 

1 szecessziós játéktábla    
5 akció és 1 bónuszsávval 

35 segédfigura a játékosok 
színeiben (színenként 7) 
 

20 korong a játékosok 
színeiben (színenként 4) 
 

30 műalkotáslapka 5 színben  
(kék, rózsaszín, sárga, zöld, fekete) 
 

5 kiállítás fordulószámláló-lapka 
 

76 érme, mindegyik  
1 belga frankot ér (BF),  
 

(10 fa, vas, kő) és 15 fehér joker 
anyagkocka 

30 minőségi anyagkocka 
 

és 12 érme 5 frank értékben 

1 Manneken pis-bábu 
(kezdőjátékos-jelölő) 

Ez a játékszabály. 
 



 

ÁTTEKINTÉS ÉS A JÁTÉK CÉLJA 
1893-ban járunk, Brüsszelben. Egy híres építészt képviselsz, 
aki megalapozta a szecesszió hírnevét a belga fővárosban. 
Segédeid támogatásával akciókat hajtasz végre, mint 
például: szecessziós épületek építése, vagy műalkotások 
létrehozása, amellyel feldíszítheted ezeket a gyönyörű 
otthonokat. Épületek létrehozásával biztosíthatod a legszebb 
mesterműveid finanszírozását, amelyek megtekinthetőek a  

személyes tábládon. Építészként is növelheted hírneved, vagy 
befolyásos ismerősökre tehetsz szert a Királyi palotában, 
esetleg a Városházán, és előnyt kovácsolhatsz a közéleti 
szereplőkkel való találkozásokból is a színházlátogatások 
alkalmával. A legtöbb győzelmi pontot gyűjtő építész nyeri a 
játékot! 
 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
A 2 fős játékhoz tartozó módosításokat a szabály végén találod. 

A szecessziós tábla felállításához, illeszd össze véletlen- 
 
 

szerűen az 5 akciósávot és helyezd alá a bónuszsávot, 
majd tedd a Brüsszel játéktáblát a kész játéktábla bal 
oldalához. Fontos: Az első néhány játék alkalmával ne 
használjátok a szimbólummal jelzett        oldalát a táblának, 
ezek a haladó játékhoz tartoznak. 
 

 

 Minden játékos megkapja az építész játékostábláját és  
a hozzátartozó épületlapkákat a játékos által választott 
színben. A lapkákat az építésztábla erre fenntartott 6 
helyére rakjátok le. 
  Minden játékos megkapja a színéhez tartozó 4 koron- 
got és 7 segédfigurát. A figurákból tegyél 5-öt a 
játékostáblád mellé, 2-öt pedig a Brüsszel játéktáblán 
található bíróságra. 
  Minden játékos a korongjából helyezzen egyet: 

 a. A Városháza-sáv első címerpajzsára, 
b. a Királyi Palota-sáv első címerére, 
c. a játékostáblád építészsávjának első helyére és  
d. a pontozósáv „0” mezőjére. A játék folyamán a győzelmi 
pontokat ezen a sávon fogjuk nyilvántartani. 
  Minden játékos kap egy közéleti szereplőkártyát, ami-  
vel 5 frankot tudsz keresni (Georges Brugmann), és ezt 
tedd a játékostáblád közelébe. Kevesebb, mint 5 játékos 
esetén, a nem használt Georges Brugmann kártyákat rakd 
vissza a játék dobozába. 
  Rendezd el a kiállítás fordulószámláló-lapkákat az évek 
szerint (1893-1910) és helyezd azt képpel lefelé a tábla 
erre fenntartott helyére. Fordítsd fel az első lapot, hogy 
láthatóvá váljon a kiállítás plakátja. 

 Tedd a műhelycsúszkát a Brüsszel játéktábla „műhely” 
 területének a közepére.  

 
 Keverd meg a közéleti szereplőkártya pakliját és 

helyezz belőlük négyet a Brüsszel játéktábla Királyi 
Színház mezője mellé képpel felfelé. A megmaradt 
kártyákból képzett paklit tedd a Királyi Színház mezőre. 
 

 Keverd meg az értéktőzsde-kártyákat, majd a paklit  
helyezd a játéktábla kijelölt helyére. 
 

 Válogasd szét a színes és a fekete műalkotáslapkákat. 
Keverd össze a színes paklit, és helyezd képpel lefelé a 
játékostábla mellé. A fekete műalkotáslapokat rakd mellé. 
Minden játékos húzzon egy színes műalkotáslapkát és 
képpel felfelé tegye a táblája mellé. 
 



 

 

 Illeszd össze az iránytű 2 mutató-  
ját az ábra szerint.  
Helyezd le véletlenszerűen a hat 
iránytűlapkát az iránytű mezője köré.  

Megjegyzés: Első játék alkalmával 
illeszd a 2 mutatót a táblára a kis 
műanyag szegecsekkel. 
 

kerekített 
szegecs 

Brüsszel 
játéktábla lapos  

szegecs 

 12 Keverd meg a 25 bónuszkártyákat és helyezd a  
játéktábla mellé. A bónuszsáv minden mezőjére tegyél 
egy kártyát képpel felfelé. 
  Válasszátok ki a kezdőjátékost, aki megkapja a  
Manneken pis-bábu és 5 belga frankot. 
A többiek a kezdőjátékostól balra haladva a 6, 7, 8, 9 
frankot kapnak. 
  A megmaradt pénz és anyagkockák képzik a 
központi készletet, amit a tábla mellé helyezünk. 
 

A JÁTÉKÖTLET 
A Brüsszel 1893 játékot 5 fordulón keresztül játsszuk. 
Minden forduló elején a kezdőjátékos meghatározza a 
szecessziós játéktáblán a rendelkezésünkre álló területet.
A játékosok a két tábla egyikén választanak egy akciót a 
körükben. Szecessziós játéktáblán való akcióválasztáshoz a 
játékos lehelyezi az egyik segédfiguráját és a licit összegét 
frankban, amely biztosítja számára az aukción való 
részvételt. 

hogy ki ajánlotta föl a legmagasabb összeget az adott 
oszlopban az aukció során, és az megnyeri a hozzátartozó 
bónuszkártyát.  A Brüsszel játékostáblán végrehajtott akciók, 
ezzel szemben ingyenesek, de az igazságszolgáltatás nem néz 
rá jó szemmel, így a fordulók végén, aki a legtöbb segédjét 
küldte ide, az elveszít egyet belőle (neki a bíróságon kell 
kimagyaráznia magát). 
 

Minden forduló végén kiértékelésre kerül, 



 

A JÁTÉK MENETE 
A játék 5 fordulóból áll, amit az 5 kiállítás fordulószámláló-lapka képvisel. Minden forduló 4 fázisból áll: az 

értéktőzsde, az akció, a kör kiértékelése és a kör vége fázis. 
 

AZ ÉRTÉKTŐZSDE FÁZIS  
A JÁTÉKTERÜLET MEGHATÁROZÁSA A SZECESSZÓS JÁTÉKTÁBLÁN 

A kezdőjátékos átfordítja az értéktőzsde 
pakli legfelső lapját, majd képpel felfelé 
fordítva a pakli tetejére teszi. A kártyán 
szereplő információk alapján határozzuk meg a 
szecessziós játéktábla játékterületét a soron  

következő fordulóra.  Az értéktőzsde-kártya minden sora 
megfelel egy játékosszámnak, amit az ikonok jeleznek.  

A szecessziós játéktáblán található 25 akciómező 
metszéspontjain Brüsszel város címerpajzsa látha- 

tó sorokba és oszlopokba rendezve 1-től 4-ig. 

Az értéktőzsde-kártyák vonalai 2 számpárt 
tartalmaznak, amik meghatározzák a pajzsok 
helyzetét a táblán (az első a sort, a második az 
oszlopot jelöli). A kezdőjátékos feladata 
ezekből választani egyet. 
 

Megjegyzés: Azért, hogy a két pajzsot könnyebben 
vizualizáld, ideiglenesen használhatsz fehér kockákat. 

Például: A kezdőjátékos választhat az 1-1 és a 
4-4 pajzs között. Ő az 1-1-et választja.  
A kiválasztott pajzsot egy vízszintes és egy 
függőleges vonal húzásával keresztezzük, 
ezáltal a szecessziós játéktáblát felosztjuk 4 el-  
 térő területre. A kezdőjátékos lehelyezi a polclapkát a 

választott pajzsra úgy, hogy azzal kijelölje a 4 terület közül 
a legnagyobbat (legnagyobb terület tartalmazza a legtöbb 
választható akciómezőt). A szecessziós játéktábla kijelölt 
területét fogjuk használni a jelenlegi fordulóban. 
 

Brüsszel város címere akciómező 



 

 AZ AKCIÓFÁZIS  
Minden fordulóban a játékosok a segédfiguráikat felhasználva akciókat hajtanak végre a szecessziós, vagy a Brüsszel 

játéktáblán. A kezdőjátékostól kiindulva - és az óramutató járását követve - mindenki végrehajt egy akciót a 
szecessziós játéktábla kijelölt területén, vagy a Brüsszel játéktábla 4 akciómezőjén addig, amíg mindenki nem passzol. 

 
A SZECESSZÓS JÁTÉKTÁBLA AKCIÓI 

Egy akció végrehajtásához a játékosnak le kell helyeznie 
egy segédfiguráját a kijelölt terület egyik akciómezőjére 
(az értéktőzsde fázisban kijelölt területen). A figurád 
mellé egy általad választott értékben licitajánlatot is 
tenned kell, aminek az értéke legalább 1 frank (javasoljuk, 
hogy az ajánlott összeget egy kupacba téve tedd a figura 

alá). Ez biztosítja számodra az oszlopok alatt található 
bónuszkártyák árverésén a részvételt (lásd a kör 
kiértékelése fázisnál). A játékos azonnal végrehajtja a 
választott akciómezőhöz tartozó akciót. Minden 
akciómezőt csak egyszer használhatunk a forduló 
során, így sohasem lehet rajta egyszerre 2 figura. 
 
Megjegyzés: Amennyiben a színes és/vagy a fekete 
műalkotás pakli kifogyott, képezz két új paklit a boltban 
lévő képpel felfordított lapkákból, ügyelve arra, hogy a 2 
legfelső lapka a helyén maradjon (lásd lentebb). 
 

Műhelyakció 
A játékos létrehoz egy mű-
alkotást a műtermében, amiért

húzhat egy lapkát a színes műalkotások 
pakliból. A kiállításlapkák birtokában további 

műalkotás lapkákat húzhat (ahány kiállításlapka, annyi 
plusz műalkotáslapka). Kiválaszt belőlük egyet, amit 
képpel felfelé maga elé tesz, a többit pedig visszateszi a 
helyére. 
 Értékesítés akció 

A játékos az egyik műalkotá-
sának az eladásával biztosítja, 

hogy a műve megjelenjen a kirakatban. Ez a 
következőképpen alakul: 
 1. A játékos függőlegesen és/vagy vízszintesen annyit 

mozgathatja a műhelycsúszkát, amennyi műalkotás 
előtte le van helyezve (lehet kevesebb is). 

2. Választ egyet a műalkotásai közül, aminek eltér a színe 
a bolt kirakatában lévőkétől. A kirakatban lévőkkel 
megegyező színűeket nem adhatod el! 

3. Megkapod azt a pénz- és pontmennyiséget, amit a 
műhelykurzor eladott műalkotással megegyező színű 
pontja mutat. A sor értéke jelzi a kapott pénzt, míg az 
oszlop a győzelmi pontot. 

 4. Az eladott műalkotáslapkát helyezd 
az áruház egyik kirakatába. Az első 2 
eladás során a munkákat egy üres hely- 

re kell leraknod. Később, bármelyik helyet választhatod, 
lefedve a korábban ott lévő munkát. Fontos, hogy melyik 
színt takarod le, mert a következő értékesítés során az 
ismét eladhatóvá válik. 
 

Megjegyzés: A játékosnak nem szükséges végrehajtania a 
szecessziós játéktábla kiválasztott akcióját. A liciten való 
részvétel miatt is lerakható a segéd. 
 

Például: 
1. A két műalkotása közül a játékos a zöldet 
választja eladásra, mivel nincs zöld munka az  

áruházban.   

2. Az eladás előtt 2 munkája volt, így a műhelycsúszkát 
elmozdíthatja 2 nezővel.  

A műhelycsúszka 
kezdő helyzete. 

A műhelycsúszka 
mozgatása egy 
mezővel balra. 

A műhelycsúszka 
mozgatása egy 
mezővel lefelé. 

3. Az eladott munka zöld színű volt, 
így a játékosnak a műhelycsúszka zöld 
pontját kell néznie: azonnal kap 2 
frankot és 6 győzelmi pontot. 
 
4. Az eladott munkát lehelyezi az 
áruház kirakatába. Azt választja, 
hogy a zöld lapkáját a sárgára teszi, 
ennek eredményeképpen a következő 
értékesítés során nem lehet eladni 
feketét és zöldet. 
 



 

Királyi Színház akció 
A játékos megpróbál 
Brüsszel egyik közéleti  

szereplőjéhez közelebb férkőzni a 
színházi előadás alatt, hogy igénybe  

vegye a szolgáltatásait, és ehhez a 4 képpel felfelé fordított 
kártyából választ egyet. A jobb oldalon elhelyezetthez ingyen 
hozzájuthat, a tőle balra lévőért 1 frankot, míg a továbbiakért 
plusz 1-1 frankokat kell fizetnie. A játékos ezután azonnal 
végrehajtja a választott közéleti szereplőhöz tartozó akciót 
(lásd a kártyák magyarázatát az 1. mellékletben). 
Két lehetőség közül választhat: 
- Eldobja a kártyát és többé nem használhatja, annak 
előnyeit, vagy 
- Megtartja azt és maga elé teszi 90 fokkal elfordítva, jelezve, 
hogy ebben a körben az a kártya már használva volt és nem 
tudja újra kijátszani. Ebben az esetben játék végéig meg kell 
őriznie a kártyát. A játék végén még bajt is okoz ez az 
ismeretség, mert a kártyán szereplő pénzösszeg befizetésére 
kötelezi a játékost, vagy vállalja a kockázatot, hogy veszít 5 
győzelmi pontot a befizetés elmulasztásával. Nem lehet 2 
azonos kártyád (de az megengedett, hogy egy olyan közéleti 
szereplőt közelíts meg, akivel már rendelkezel, feltéve, hogy az 
újonnan szerzettet eldobod).   A játékosok előtt lévő közéleti 
szereplő kártyák száma korlátlan. A későbbi fordulókban a 
kártyák újra aktiválhatóak a Városháza akcióval vagy a Királyi 
Színház másodlagos akciójával (lásd lentebb). Végül a kártyák 
jobbra tolásával feltöltjük az akcióválasztás után keletkezett 
rést, és a 3 belga frankos helyre tesszük a pakli legfelső lapját 
képpel felfelé fordítva. 
 Anyagok akció 

A játékos kap 2 általa választott 
minőségi anyagkockát (fa, kő és 

/vagy vas). Ez lehet két azonos vagy különböző 
anyag, de sohasem választhatod a fehér színű 

jokert. Amennyiben nincs több anyagkocka a központi 
készletben, akkor egyszerűen nem kapsz semmit. 
 

Építés akció 
A játékos felépít egy épületlapkát a 
játékostáblájáról a szecessziós játék- 

játéktáblára. Ezzel finanszírozza a játékostábláján 
lévő mesterműve megépítését (a lapka a mestermű 
 egy részét ábrázolja). Az akció elvégzéséhez a játékosnak 

sorrendben a következőket kell tennie:  
1. Az iránytű által meghatározott építési költséget be kell fizetnie 
(lásd az iránytű szabálynál). Az építési költség a személyes 
táblájáról elvett épületlapka helyétől függ. Az alsó lapkák 2, a 
középsők 3, míg a legfelsők 4 építési egységbe kerülnek.                 
A játékosnak először az alsókat kell megépítenie, mielőtt 
elkezdené a középsőt, majd ennek befejezése után a legfelsőt. 
Fontos: minden egyes építési egység helyettesíthető egy fehér 
joker kockával (pl. 3 belga frank helyett fizethetsz 1 fehér 
kockával). 
2. Ha a játékos úgy tudja teljesíteni az építési költséget, hogy 
nem használ fel hozzá fehér kockákat, akkor még további 5 
győzelmi pontot szerez. Amennyiben mégis felhasznál hozzá 
egyet is, akkor nem jogosult a győzelmi pontokra.  

Megjegyzés: nincs különbség a felhasznált fehér színű 
joker kockák darabszámát illetően. 
 

3. A játékos az iránytű két mutatója közül az egyiket elfordítja 
egy egységnyit az óramutató járásának megfelelő irányba.          
A mutatók nem állhatnak azonos mezőkön. 
4. A játékos lerakja a szecessziós játéktábla egyik üres mezőjére 
az elkészült épületlapkáját. Nem szükséges, hogy a fordulóban az 
éppen kijelölt játéktérre helyezze azt le, másrészről a lehelyezendő 
mezőn nem tartózkodhat egyik játékos segédje sem. Mostantól a 
lapka tulajdonosa jogosult a másodlagos akcióra, amennyiben az 
ellenfél odahelyezi egyik segédjét (lásd a 2. mellékletben:                
A szecessziós játéktábla másodlagos akciói). A legfelső 2 
épületlapka bármelyikének megépítésekor a játékos azonnal 5 
győzelmi ponttal gazdagodik. Játék végén, minden felépített 
épületlapka a játékos építészsávján elért hírnévnek megfelelő 
további győzelmi pontot eredményez (lásd „A Játék vége” részt). 
 

Az iránytű szabályai 
 Az iránytű 6 területet tartalmaz, amelyen a 6 lapka és az 

iránytű 2 mutatója helyezkedik el.  Minden lapka egy 
építési anyagot mutat, amely egy épületlapka 
megépítéséhez használható: 

 
fa 

kő 

vas 

egy választott minőségi 
anyag 
3 belga frank 

egy üres mező 

 Az iránytű mutatói mindig 2 különböző mezőre mutat-
nak, tehát két különböző építési anyagra. 

 

 A játékosnak minden építkezés során az iránytű mutatói által 
jelzett 2 építési anyagot kell felhasználnia. Ha 2 építési anyagot 
kell befizetnie, akkor az egyik típusból befizet egyet, illetve a 
másik fajtából is egyet. Amennyiben 2-nél többet kell fizetnie, 
akkor fizethet többet is az általa választott fajtából, feltéve, hogy 
mindkét iránytű által jelzettből beadott. 

  Például: Zöld játékosnak három építési 
anyagot kell befizetni, hogy megépítsen egy 
épületlapkát. Az iránytű egyik mutatója fát 
jelöl, míg a másik 3 belga frankot. A játékos 
választhat, hogy befizet két fát és 3 BF-ot, 
vagy 1 fát és 6 BF-ot. 
 



 

 

 Amennyiben az egyik mutató az „1 választott minőségi anyag” 
területre mutat, akkor bármely anyagot választhatod belőle 
fizetségként, feltéve, hogy a másik mutató által jelzett anyagot 
is ki tudod fizetni.  
 

 Ha az iránytű az üres területre mutat, akkor a másik mutató 
által jelzett anyagból kell kifizetned a teljes építési költséget. 

Például: A zöld játékosnak az egyik 
magasabb építési lapkája 
felépítéséhez 4 építési anyagot kell 
fizetnie. Az iránytű egyik mutatója 
a fa, míg a másik az üres területre 
mutat, így neki most 4 fa egységet 
kell befizetnie. 
 

A BRÜSSZEL JÁTÉKTÁBLA AKCIÓI 

Ellentétben a szecessziós játéktábla akcióválasztással, itt az 
akció végrehajtásához nincs szükséged pénzre, és egy 
fordulón belül több játékos is végrehajthatja ugyanazt az 
akciót. A játékos az első alkalommal az akció 
kiválasztásához lehelyezi az egyik segédjét.  A következő 
játékosnak (aki lehet az is, aki először letette oda segédjét)  

ugyanazon akcióválaszhoz már két segédjét  
kell lehelyeznie. Utána, lehetséges harmadjára is használni 
ugyanazt az akciót, de ekkor már 3 új segédet kell 
lehelyezned, és így tovább. Hasonlóan a szecessziós 
játéktáblához, amikor kiválasztasz egy akciót, azt azonnal 
végre kell hajtanod. Négy választható akcióterület található 
a játéktáblán: 

Piac akció 
A Szent Katalin tér piacáról 3 fehér 
színű joker anyagot szerzel. Segítségével, 
egy építkezési lapka lehelyezésekor 
helyettesítheted a feltüntetett építkezési 
anyagot 1 jokerrel. 
 
Értéktőzsde akció 
A játékos az értéktőzsde-kártya tetején a 
jelzett mennyiségű pénzt szerezheti meg 
az értéktőzsde akcióban. 
 

Ötvenedik évforduló park-akció  
(Parc du Cinquantenaire) 
A játékos hozzáférhet a szecessziós 
játéktáblán szereplő 5 akció egyikéhez, és 
ehhez nem kell segédet leraknia a szecesz- 

sziós játéktáblára. A választott akció olyan is lehet, ami 
jelenleg nem elérhető a szecessziós táblán.  Viszont, ez 
az akcióhely kiválasztása sem jogosítja fel játékost a 
szecessziós táblán lezajló árverésen való részvételre. 

Fontos: 4-5 játékos esetén a Brüsszel 
játéktábla akciói kétszer érhetők el. 

Ez lehetővé teszi a második játékosnak, hogy az 
akciót egy segéd lehelyezésével is használhatja.            
A harmadik és a negyedik esetben már 2 segédre van 
szükség, és így tovább. 
 

Városháza akció 
A játékos közéleti szereplőkkel találkozik a 
Városházán és igénybe veszi szolgálataikat. 
Azonnal aktiválni tudod az előtted lévő 
közéleti szereplőkártyáidat és használhatod 
 azok hatásait, de csak a függőlegesen lévőket. Az aktiválható 

kártyák számát a Királyi Palota befolyássávján elfoglalt 
szintünk határozza meg (hol áll a korongunk a sávon). 
Minden használt közéleti személyiség-kártyát 90 fokkal el 
kell forgatnunk. 
 

Például: A zöld játékos a Városháza akciót választja és 
lerakja oda az egyik asszisztensét. A Királyi Palota 
befolyássávján jelenleg a harmadik mezőn áll, ezért 
kiválaszt 3 függőlegesen álló közéleti személyiség-kártyát 
és elfordítja őket, ezután megkapja, a kártya alsó felén fel-  
 tüntetett 
nyersanyagot, 
embert és 
pontot. 

PASSZOLÁS 
Amikor a játékos nem akar, vagy nem tud 
végrehajtani a fordulójában egy akciót, akkor 
passzolhat, amikor sorra kerül. 

Az első passzoló játékos, megkapja az ahhoz az évhez 
tartozó kiállításkártyát és lerakja maga elé. Ezen felül kap 1 
belga frankot, valamint a birtokában lévő különböző színű 
műalkotások után 1 frankot (legfeljebb 6 frankot lehet 
szerezni), és részt vehet a kiállításon, mint díszvendég.  
Ennek a lapkának a birtokában a későbbi műhelyakciók 
során húzhat még egy műalkotást. A többi játékos addig 
folytatja a játékot, míg végül mindegyikük passzol. A többi 
játékos birtokában lévő különböző műalkotáslapkák után 
kapnak 1 belga frankot (legfeljebb 5 frankot lehet így 
szerezni). Ezután elkezdődik a kör kiértékelése fázis. 



 

A KÖR KIÉRTÉKELÉSE FÁZIS  
A felsorolást követve kell az 5 lépést végrehajtani: 

 
1. A szecessziós játéktáblán lévő ajánlatok 
Az adott oszlopban lévő kártyákra a legtöbb pénzt 
 helyező játékos nyeri meg az oszlop alján elhelyezett bónusz 

kártyát. A megszerzett kártyát a játékostáblája mellé helyezi. 
Döntetlen esetén, a játékosok részesülnek a kártya központi 
erejéből, de maga a kártya eldobásra kerül (lásd a 3.,                   
„A bónuszkártyák használata” részt). 
 2. Az új kezdőjátékos meghatározása 

Minden játékos összeadja a fordulóban szerzett  
Manneken pis-bábuinak a számát. Minden a fordulóban 
szerezhető bónuszkártyán 0-2 közötti fiú szerepel, valamint a 
kiállításlapkát elnyerve is szerezhetsz 2 bábut. Akinél a legtöbb 
bábu van, az lesz a következő fordulóban a kezdőjátékos. 
Döntetlen esetén, aki a jelenlegi kezdőjátékoshoz óramutató 
járása szerint a legközelebb ül, az lesz a következő kör 
kezdőjátékosa. Az új kezdőjátékos elveszi a Manneken pis-bábut. 

Megjegyzés: Nem számoljuk bele a korábbi fordulókban 
szerzett bónusz- és kiállításkártyákat. 
 

Például: A narancsszínű 
játékos nyerte az aukciót ebben 
az oszlopban, mert ő 3 BF-ot 
ajánlott fel, míg kék játékos 
csak 2 BF-ot. Elnyerte a 
bónuszkártyát és leteszi a 
játékostáblája mellé. 
 

3. A bónuszkártyák használata 
Azok a játékosok, akik egy vagy több bónuszkártyát  
 nyertek a szecessziós játéktáblán lévő ajánlatok fázis alatt, 

felhasználják ezeket a kártyákat. 
Minden kártya esetén a játékos választhat az alábbiak közül: 

- részesülhet a kártya központi képességéből, vagy 
- berakja a kártyát a saját táblája alá. 

 

Részesülni a kártya központi képességéből 
 

Négyféle bónuszkártya van: 
 

Ez a bónuszkártya 
biztosítja számodra, 
hogy egy korongnyit 
lépj előre a Királyi 
Palota címersávján. 
 

Ez a bónuszkártya 
biztosítja számodra, 
hogy egy korongnyit 
lépj előre a személyes 
táblád építészsávján. 
 

Ez a bónuszkártya 
biztosítja számodra, 
hogy egy korongnyit lépj 
előre a Városháza pajzs-
sávján. 
 Ez a bónuszkártya 
biztosítja számodra, 
hogy visszaszerezz egy 
segédfigurát a bíróság-
ról. Amennyiben nincs 
fogvatartott segéded, 
akkor nincs hatása a 
kártyának. 
 

Bizonyos 
kártyák 
megengedik, 
hogy válassz két 
erő közül. 
 

Más kártyák 
dupla erőt 
adnak. 
 

A bónuszkártyát a központi képességének használata után el kell dobni! 

 



 

 
Berakni a kártyát a saját tábla alá 
A játékos a személyes táblája négy sorának egyike alá 
berakja a bónuszkártyát. Minden sor szorzóként viselkedik 
a végső pontozáskor az ott elhelyezkedő kártyák 
függvényében. A lapokat úgy kell lehelyezned, hogy tisztán 
látszódjanak a győzelmi pontjelölők. Minden sor 
kezdetben 1 győzelmi pontnak számít, és ezt később 
növelni tudjuk további kártyák lehelyezésével. 
 

Első sor: Minden birtokodban lévő 4 belga frank után 
annyi győzelmi pontot kapsz, amennyi GYP jelölő szerepel 
ebben a sorban. 
Második sor: Minden birtokodban lévő műalkotás után
annyi győzelmi pontot kapsz, amennyi GYP jelölő szerepel 
ebben a sorban. 
Harmadik sor: Minden birtokodban lévő közéleti 
szereplőkártya után annyi győzelmi pontot kapsz, 
amennyi GYP jelölő szerepel ebben a sorban. 
Negyedik sor: Minden birtokodban lévő háromnál több 
segédfigura után annyi győzelmi pontot kapsz (máshogy 
fogalmazva: az összes birtokodban lévő segédből vonjál ki 
kettőt), amennyi GYP jelölő szerepel ebben a sorban.            
A bíróságon lévők nem számítanak bele.  
Fontos: Egy forduló alatt nem tehetsz 2 kártyát 
ugyanabba a sorba. 
 Megjegyzés: Csak győzelmi pontot tartalmazó kártyát 
helyezhetsz a tábla alá. 
 

4. Címerpajzs többség a szecessziós játéktáblán 
Egyesével vizsgáld meg a szecessziós játéktáblán  
 lévő Brüsszel város címereit azokban az esetekben, 

amikor 4 segéd veszi körül a címert. Az a játékos, aki a 
legtöbb segédjét küldte a 4 közül, az kapja meg a Városháza 
befolyássávján lévő jelölőnek megfelelő győzelmi pontokat. 
Döntetlen esetén ugyanúgy jár a teljes pont. 
 
Megjegyzés: Az aukcióra lehelyezett pénzeknek nincs 
befolyásuk a többség számításánál. 
 5. Többség a Brüsszel játéktáblán 

Állapítsuk meg, ki helyezte a legtöbb segédjét a  
Brüsszel játéktábla 4 akcióhelyére. Ez a játékos az egyik 
segédjét elküldi a Bíróságra. Döntetlen esetén, az érintett 
játékosok elküldik egyik segédfigurájukat a Bíróságra. 
 

Például: A piros játékos három bónuszkártyát nyert.       
A kártyák közül az egyiket az első, míg a másikat a második 
sorba rakta. Az első kártya további 2 győzelmi pontot fog 
biztosítani neki minden 4 BF után a játék végén.  
A második kártya további 1 győzelmi pontot ad neki a 
birtokában lévő műalkotások után.  
 A harmadik kártya esetében a 

kártya központi képességét 
kívánja használni, ezért 2 
hellyel előrébb lépteti jelzőjét a 
Királyi Palotasávon. 

Például: Megvizsgáljuk a négy számozott címerpajzs 
többséget, figyelembe véve a játékosok helyzetét a Városháza-
sávon. 
Az 1. és 4. esetben, mivel nem veszi körül őket 4 segéd, így 
azokért nem jár pont. A 2. esetben a kéknek jár a 2 pont         
(a Városháza-sávon a korongja a 2. helyen van).  A narancs és 
kék játékos döntetlenre végzett a 3. címernél. A narancs 3, míg 
a kék 2 győzelmi ponttal gazdagodott. 
 



 

A KÖR VÉGE FÁZIS  

 Minden játékos visszaveszi segédfiguráit a táblákról, 
kivéve a bíróságon fogvatartottakat. 

 Licit során, a szecessziós játéktábla akciómezőire 
helyezett pénzt visszatesszük a közös készletbe. 

 Minden játékos visszaforgatja a közéleti szereplő-
kártyáit függőleges helyzetbe, akik újra használhatóvá 
válnak a következő fordulóban. 

 Felfordítjuk az új fordulóhoz tartozó kiállítás lapkát. 
 A Királyi Színház „0” mezőjén található Közéleti 

szereplőkártya kikerül a játékból, és a többi lapot 
eggyel jobbra csúsztatjuk. Ezután felfordítjuk a pakli  

legfelső lapját és a 3-as mezőre helyezzük. 
 A játéktáblán maradt bónuszkártyák kikerülnek a 

játékból, és helyettük húzunk 5 új lapot a pakliból. 
 A fordulóhoz tartozó értéktőzsdekártya szintén 

kikerül a játékból. 
 
Megjegyzés: A közéleti szereplőkártya pakli kifogyása 
esetén keverjétek meg a dobópakliban lévő kártyákat, és 
képezzetek belőle egy új húzópaklit. 
 

A JÁTÉK VÉGE  
Az ötödik forduló végén, a Brüsszel játéktábla többségének meghatározása után véget ér a játék.          

Kimarad a kör vége fázis, és következik a végső pontszámítás. 
 

A játékosok az alábbi lépesek szerint számítják ki 
pontjaikat: 
1. Minden játékos befizeti a nála lévő közéleti szereplő- 
kártyái alapján meghatározott összeget. Elveszik minden 
kifizetetlen kártya és még 5 pontveszteséget is okoz. 
2. A játékosok pontszáma a következők szerint számítódik: 
a. A játék során, a pontozótáblán összegyűjtött győzelmi 
pontok. 
b. Az építkezés során gyűjtött pontok: minden megépített 
épületlapka annyi pontot ér, amennyi az építés-sávodon 
álló jelölőd értéke. 
c. A személyes táblád alá helyezett bónuszkártyákból 
megszerzett pontok. 
d. Minden birtokodban lévő minőségi anyag 1 győzelmi 
pontot ér (a fehér joker anyagoknak nincs pontértékük). 
e. A Manneken pis-bábu birtokosa a játék végén további 5 
győzelmi pontot kap. 
 

Például: A zöld játékosnak 15 BF értékben van 5 közéleti 
szereplőkártyája. 12 frankkal rendelkezik, így befizet 11-et és 
búcsút int az egyik 4 frankos emberének, valamint elveszít 5 
győzelmi pontot. 
 

Például: A kék játékos játék végi 
pontszámítása: 
a. A játék folyamán már összegyűjtött 80 
győzelmi pontot, 
b. Az 5 megépített épületlapka 40 pontot 
eredményez (az építész-sáv 8. szintjén van a 
korongja), 
c1. 6 belga frank után kap 5 győzelmi pontot 
(4 BF után jár az 5 GYP – minden sor 
alapesetben 1-nek számít, többit a kártyákon 
szereplő szimbólumok után kapta), 
c2. 3 GYP a műalkotások után, 
c3. 2 GYP a közéleti szereplők után, 
c4. 6 GYP az 5 segédfigura után (5-2=3 után 
jár a győzelmi pont), 
d. 3 GYP a 3 darab minőségi anyag után. 
 



 

 MELLÉKLET: A KÖZÉLETI SZEREPLŐKÁRTYÁK  

Georges Brugmann  
5 belga frankot szerzel 
vele. 

Prince Albert 
Mozgasd a korongodat 
előre egy hellyel a Királyi 
Palota befolyássávján. 
 

Edouard Empain 
Kettő joker anyagkockát 
szerzel.  
 

Ernest Solvay  
Egy általad választott 
minőségi anyagkockát 
kapsz, VAGY kicserél-
hetsz 1 joker anyagkockát 
2, általad választott 
anyagkockára. 
 Emile Vandervelde 
Visszaszerzed az egyik 
segédfigurádat a Bíróság-
ról, aki azonnal 
rendelkezésedre is áll. 

Henry Van De Velde 
A korongodat léptesd 
előre egy hellyel a 
játékostáblád építész-
sávján. 
 

Charles Buls 
Mozgasd a korongodat 
előre egy hellyel a 
Városháza befolyássávján. 
 

Maurice Maeterlink 
5 győzelmi pontot szerzel 
vele. 

MELLÉKLET: MÁSODLAGOS AKCIÓK                            
A SZECESSZIÓS JÁTÉKTÁBLÁN 

 

Amikor játékos olyan akciómezőt választ a szecessziós játéktáblán, ahová már az egyik ellenfele felépített  
egy építészlapkát, akkor ellenfele megkapja annak az akciónak másodlagos akcióváltozatát. Ez az akció azonnal 

végrehajtásra kerül, amint az aktív játékos elsődlegesen választott akciója befejeződik. 
 Műhelyakció: A játékos létrehoz egy fekete 

műalkotást, ezért elvesz a tábla mellől egy fekete  
 lapkát. A munkát az eladás akciót választva 

értékesítheti. Az értékesítésre ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a színes munkákra. Nem adhatsz el 
egy fekete műalkotást, ha az éppen a kirakatban van 
kiállítva. Az eladásból származó bevételt a műhely- 
mutató közepe jelzi. 

Értékesítés akció: Minden előtte álló 
műalkotás után kap 1 győzelmi pontot 

(beleértve a feketéket is). 
 Királyi Színház akció: A játékos az előtte lévő 

még nem aktivált közéleti szereplőkártyák  
közül egyet tud aktiválni. A kártyához tartozó akciót 
azonnal végrehajtja, majd a kártyát 90o-kal elforgatja. 
 Anyagok akció: A játékos elvesz a közös 

készletből egy anyagkockát.  
Építkezés akció: A játékos minden 
szecessziós játéktáblára letett építészlap- 

kája után kap 1 győzelmi pontot. 
 

Például: A zöld játékos elad egy fekete műalkotást. 
Miután befejezte a műhelymutató mozgatását, a mutató  
 által jelzett 2 belga frankot és 4 győzelmi pontot megkapja. 

 



 

MELLÉKLET: A 2 JÁTÉKOS VÁLTOZAT  
A 2 játékos változat ugyanúgy zajlik, mint több játékos 
esetében, egy kivétellel: mindkét játékos megkapja az 
egyik semleges szín segédfiguráját (válasszátok ki a nem 
játszott színek közül). A kezdőjátékostól indulva, az 
akciófázis kezdetén minden játékos tegye le a semleges 
segédfiguráját a szecessziós játéktábla egyik 
akciómezőjére. A kiválasztott mezőnek az érvényes 
területen kell állnia, valamint nem lehet a már letett  

építészlapkára lerakni (amennyiben nincs üres mező, 
akkor nem rakjuk le a segédfigurát). A semleges segéddel 
nem vehetünk részt az aukción, így pénzt sem kell 
leraknunk alá. Ellenben, a szecessziós játéktáblán lévő 
többség számításában részt vesz. Ha a semleges szín 
nyeri a többséget, akkor egyik játékos sem kap utána 
győzelmi pontot (megjegyzés: döntetlen esetén nem él ez 
az opció). 
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Köszönet: 
 

Az alkotó köszönetét fejezi ki a játékostársaknak, akik, mint egy kő az építményhez, hozzájárultak  
ennek az épületnek a létrehozásához.  

Szeretném külön megköszönni Geof-nak, Jim-nek és Phil-nek, akik állhatatos támogatásukkal,  
mint teherhordó falak, segítették a munkámat.  

Hasonlóan köszönöm Sébastien-nek, aki bizalmával és professzionalizmusával a valódi  
projektvezetője volt ennek a munkának. 

A kiadó köszöni Etienne Vienne, Shadi Torbey, Pascal Thomson, Patrick Adam, Christian Vanden Bosh, Adrien Drapier 
és mindenki más munkáját, akik segítettek befejezni ezt a projektet. Végül, mindenekfelett köszönöm Anaëlle és Madeline 

állandó támogatását, akik nélkül a Pearl Games nem létezne. 
 


