
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TARTOZÉKOK
 1 játéktábla (72 parcellával, valamint az 1-től 50-ig számozott kastély-
    sávval)
 1 szabályfüzet, 1 melléklet, 5 segédlet
72 épületkártya (1-től 72-ig számozva)
20 toronykártya (lehetővé teszik a felfelé építkezést)
10 grand (főnemes, minden játékosszínben 2)
30 caballero (nemes, minden játékosszínben 6)
84 épületelem (az épület- és toronykártyákkal rakhatók le)
 8 boltív (kastélyalapítás alapköve)
 8 címer (a kastélyok értékét jelzik a kastélysávon)
 8 lobogó (a játéktáblán lévő kastélyokat jelölik)
   pénz: 32x1, 20x5, 33x10, 20x50, 20x100 real

A többi játékelemre nincs szükség, azokat rakjátok vissza a
dobozba.

ELŐKÉSZÜLETEK
(Használjátok a mellékletet!)

● A játéktáblát rakjátok ki az asztal közepére.
● Készítsétek a játéktábla mellé mind a 84 épületelemet, a 8 boltí-
    vet, a 8 címert és a 8 lobogót.
● A 72 épületkártyát képpel lefelé keverjétek meg, majd:
 ◊ Mindenkinek osszatok 10 lapot, ezeket vegyétek a kezetek-
    be, a többieknek nem megmutatva.
 ◊ Csapjatok fel 6 lapot a játéktábla mellé.
 ◊ A maradékot képpel lefelé húzópakliként rakjátok le a já-
    téktábla mellé.
● A 20 toronykártyát külön húzópakliként rakjátok le a játéktábla
    mellé.
● Mind válasszatok magatoknak egy színt, és vegyétek el 2 grandoto-
    kat, 6 caballerótokat; emellett mind kaptok kezdővagyonként 30 
    realt, valamint 1 segédletet.
● Egyikőtöket nevezzétek ki bankárnak.

A JÁTÉK CÉLJA
       király büszke és erős kastélyra vágyik, büsz-
     kébbre és erősebbre minden eddig épült kas-
télynál. Ennélfogva megbízza országa főurait, 
hogy magas kastélyokat emeljenek. A király a 
legszebb, legcsodálatosabb kastélyba fog beköl-
tözni - ez  lesz az ő Alcazarja. 

      ind egy-egy főnemesi család tagja vagytok, ti 
    irányítjátok az építkezésben segédkező család-
tagokat és vazallusokat. Az új épületekért a király 
arannyal fizet. Akinek a játék végén a legtöbb
pénze lesz, az legy a Big Boss, a játék győztese.

       ogy célotokat elérjétek, kezdetben a királytól 
     kapott 10 építési engedéllyel gazdálkodtok - 
ezek szabják meg, hol építkezhettek. Utóbb per-
sze további engedélyekhez juthattok. 

E kártyák révén udvarházakat és kastélyokat e-
melhettek, a toronykártyákkal pedig ezeket felfe-
lé bővíthetitek. Egy udvarház, kastély értéke úgy 
nő, ahogy egyre nagyobb és egyre magasabb lesz.

A

M

H

JÁTÉKSZABÁLY

Minden kastély potenciális Alcazar; mindegyiknek 
saját címere és lobogója van. A kastélyok Andalú-
zia tartomány főbb városainak neveit viselik, 
azonban a jobb megkülönböztethetőség okán a 
címerek és lobogók fikciók, nem egyeznek meg 
a városok valódi jelképeivel.

     Almería         Cádiz          Córdoba       Granada        Huelva           Jaén            Málaga         Sevilla



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Udvarház vagy kastély? 

A kastélyon van lobogó, valamint az értéke 
legalább 5 real. A kastélysávon a kastély cí-
mere mutatja meg, hogy éppen mennyi a 
kastély értéke (KÉ). A kastély alapját köz-
vetlenül a játéktáblára, a földszintre lera-
kott boltív jelenti, és kell, hogy legyen első 
emelete.

Az udvarház földszintjét egyetlen épülete-
lem alkotja, nincs se lobogója, se címere, se
boltíve. Nincs korlátozva, hány udvarház 
lehet a játéktáblán. Az egyszerűség kedvéért 
az udvarháznak is kastélyértéke (KÉ-je) van.

Ha egy udvarház kastélyértéke eléri az 5-
öt, kastély lesz belőle, kap lobogót és címert 
- kivéve akkor, ha már nincs szabad lobogó, 
mert ilyenkor ki kell várni, amíg szabaddá 
nem válik egy. Ha több udvarház is várako-
zik az “előléptetésére”, a soron lévő játékos 
dönti el, melyik ilyen udvarházból lesz kas-
tély.

Minden közvetlenül a játéktáblán lévő épü-
letelem értéke 1. A boltív is a játéktáblán 
van, és három parcellát fed le, ezért az érté-
ke 3. Magasabban lévő épületelem értéke 
attól függ, hányadik szinten van. A második 
szinten (első emeleten) lévő épületelem ér-
téke 2, a harmadik szinten lévőé 3, és így 
tovább. Az alanti képen az udvarház kas-
télyértéke 1, a kastélyé 5 ((3x1)+(1x2)). A 
kastélyok aktuális értékét a címereik mu-
tatják a kastélysávon; az udvarházakét az 
épületelemek értékét összeadva kapjátok 
meg. 

A JÁTÉK MENETE
Akin épp a sor van, az választ egyet az alábbi két akció közül, és azt végre is 
hajtja. Ezzel köre véget is ért, és bal oldali szomszédján a sor.

1. akció: Épület- vagy toronykártya vásárlása
Csak ilyen kártyák birtokában tudtok építkezni. 
Minden épületkártya 5, minden toronykártya 10 realba kerül.

◊ Minden épületkártyán látható egy szám, ez a játéktábla egy parcellájá-
   nak a száma. Ha épületkártyát vesztek, beadtok 5 realt a bankba, és vagy
   a felcsapott épületkártyák közül vesztek el egyet, vagy felhúzzátok az épü-
   letpakli legfelső lapját. Ha a felcsapott épületkártyák közül vesztek el 
   egyet, a helyére azonnal csapjátok fel az épületpakli legfelső lapját, így
   (amíg ki nem fogy a pakli) mindig 6 felcsapott kártyából választhattok.
   Az épületkártyákkal majd közvetlenül a játéktáblára tudtok építkezni, a
   földszintre (első szint).
◊ Ha toronykártyát vesztek, befizettek 10 realt a bankba, és felhúzzátok
   a toronypakli legfelső lapját (amíg ki nem fogy a toronypakli). Emeletre
   (a másodiktól az ötödik szintig) toronykártyákkal tudtok majd építkezni,
   és ilyenkor nem fog számítani a parcella száma.

2. akció: Építkezés
Egy kártyát kijátszotok a kezetekből, hogy az alábbi négy építkezési lehetőség
egyikét végrehajtsátok:

A) Udvarház megalapítása
B) Kastély megalapítása
C) Udvarház vagy kastély épületkártyás bővítése
D) Udvarház vagy kastély toronykártyás bővítése

Fontos: Az kijátsztott torony- és épületkártyákat a dobott lapokhoz rak-
játok; ezáltal ezek végleg kikerülnek a játékból.

Fontos: Az általatok alapított udvarház vagy kastély nem kerül a tulajdo-
notokba, mind az összes udvarháznál, kastélynál ügyködhettek.

1. emelet

A két épület között legalább
egy üres parcellának kell

lennie.

földszint

kastélyudvarház

(Az alanti kép volt a játékszabályban, 
de ez valójában nem a Big Boss, ha-
nem az Alcazar kastélya - ui. itt a 
földszintet egy boltívnek kellene alkot-
nia. Igaz, udvarház kibővítésével itt is 
előállítható ilyen kastély, de akkor is...
- a ford.)



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A) Kastély alapítása

Aki kastélyt alapít, annak ki kell játszania egy épületkártyát; utána el kell ven-
nie a készletből egy boltívet (ami három parcellát fed le), és azt le kell raknia 
a játéktáblára úgy, hogy a kijátszott épületkártya parcellákát lefedje.

 ◊ Ez a lefedés háromféleképpen lehetséges (l. az ábrákat oldalt).
 ◊ Ezt a boltívet minden már létező kastélytól legalább 3 üres par-
   cellának kell elválasztania, és legalább 1 üres parcellának min-
    den már létező udvarháztól.
 ◊ A boltívre rá kell rakni egy épületelemet, méghozzá pont a kiját-
    szott épületkártya parcellájára.
 ◊ Erre az épületelemre le kell rakni egyet a készletben lévő lobo-
    gók közül.
 ◊ E lobogóhoz tartozó címert a kastélysávra kell tenni, méghozzá 
    az 5-ös mezőre (ennyi az új kastélyértéke).
 ◊ Bevétel: A kastély alapítója megkapja a bankból a kastély értékét,
     azaz az 5 realt.
 ◊ A kastély alapítója lerakhatja (ez nem kötelező) a kastélyra egy
    vagy két nemesét. (Ennek szabályait l. a 6. oldalon.)

B) Udvarház alapítása

Aki udvarházat alapít, annak ki kell játszani egy épületkártyát; utána a kész-
letből egy épületelemet le kell raknia az épületkártya parcellájára.

 ◊ Szükséges, hogy az új udvarház és az összes környező épület 
    (mindegy, hogy kastélyok vagy udvarházak) között legyen lega-
    lább 1 üres parcella.
 ◊ Bevétel: Az udvarház alapítója megkapja a bankból annak
    kastélyértékétt, azaz az 1 realt.
 ◊ Az udvarház alapítója lerakhatja az udvarházra egy nemesét. 
    (Ennek szabályait l. a 6. oldalon.)

C) Kastély/udvarház épületkártyás bővítése

A már megalapított kastélyt, udvarházat bármelyikőtök bövítheti.  A bőví-
tés jövedelmező üzlet, mivel utána megkapjátok az épület teljes kastélyérté-
két.

 ◊ Ki kell jászani (a dobott lapokhoz rakva) egy, az épülettel szom-
    szédos üres parcella épületkártyáját.
 ◊ Az épületkártya parcellájára le kell rakni egy épületelemet.
 ◊ Az épület kastélyértéke megnő 1-gyel; kastélynál a címert 1 me-
    zővel előrébb kell léptetni a kastélysávon.
 ◊ Bevétel: A bővítő játékos megkapja a bankból az épület teljes
     kastélyértékét. (Udvarháznál ezt mindig ki kell számolni.)
 ◊ A bővítő játékos lerakhatja egy nemesét ide.  (Ennek szabá-
    lyait l. a 6. oldalon.)

Fontos: Bővítésnél nem kell arra figyelni, hogy maradjon elég üres parcel-
la a kastélyok, udvarházak között! Sőt, ezen a módon az épületeket akár
egyesíthetitek is (l. a 4-5. oldalon). A 9-es épületkártya kijátszásával kibővített 

kastély. Az építkező megkapja a kastély teljes 
kastélyértékét a bankból, ami 6 real.

 A 39-es épületkártya kijátszásával mega-
lapított udvarház.  Az alapító 1 realt kap. 

Kastélyérték =
2 + 1 + 1 + 1

 8-as épületkártya kijátszávával e három-
féleképpen alapítható kastély.

Megalapított kastély, az értéke 5 real, 
az alapító játékos ennyit kap a bankból.

Fontos: 

      Kastély alapításához kell, hogy legyen 
      a készletben boltív, valamint lobogó 
      címerrel.

      Kastély alapításához egyetlen épület-
      kártya kijátszása elegendő; nem 
      szükséges az se, hogy az alapítónál ott
      legyen a boltív által elfoglalt másik két 
      parcellához tartozó épületkártya.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 10-es épületkártya lett kijátszva, és 
így a 10-es parcellára, az ott lévő boltív-

re új épületelem került, méghozzá az
első emeletre (második szintre), így a
kastély értéke 2-vel megnőtt. A teljes

kastélyérték 8, a játékos ennyi realt kap
a bankból.

Toronykártya lett kijátszva, és így a 8-as
parcellára 2. emeletként lekerült egy
új épületelem. A kastély értéke 3-mal 

megnőtt; a teljes kastélyérték 11, a játé-
kos ennyi realt kap a bankból.

 
Speciális eset: Felfelé építkezés épületkártyával

 ◊ Olyan épületkártya kijátszásakor, amelynek parcellája nem üres,  
    az új épületelem a már meglévő(k) tetejére kerül.
 ◊ Ezen a módon bármilyen magasra lehet építkezni.
 ◊ Ha ott van saját nemes, az új épületelem a nemes alá kerül. Ha
    ott ellenséges nemes van, az lekerül onnét, vissza kell adni
    tulajdonosának. (L. még a 7. oldalon.)
 ◊ Kastélynál a címert léptetni kell az új kastélyértéknek megfelelő-
    en. Az első emeletre került új épületelem értéke 2, a második
    emeletre kerülté 3, és így tovább.
 ◊ Bevétel: A bővítő játékos megkapja a bankból az épület teljes
     kastélyértékét.
 ◊ Ha az épületkártya parcelláján nincs nemes, a bővítő játékos le-
    rakhatja egy nemesét ide.  A lerakásra vonatkozó szabályokat
    l. a 6. oldalon.

D) Udvarház/kastély toronykártyás bővítése

A toronykártyákon nincs szám, így bárhol építhezhettek velük. Azonban to-
ronykártyával nem építkezhettek a földszinten (közvetlenül a játéktáblára),
csak emeleten.

 ◊ Toronykártyával legfeljebb a negyedik emeletig építkezhettek,
    ötödik emeletre vagy feljebb csak épületkártyával.
 ◊ Ha ott van saját nemes, az új épületelem a nemes alá kerül. Ha
    ott ellenséges nemes van, nem építkezhettek ott toronykártyá-
    val.
 ◊ Kastélynál a címert léptetni kell az új kastélyértéknek megfelelő-
    en. Az első emeletre került új épületelem értéke 2, a második
    emeletre kerülté 3, és így tovább.
 ◊ Bevétel: A bővítő játékos megkapja a bankból az épület teljes
     kastélyértékét.
 ◊ Ha ezen a parcellán nincs nemes, a bővítő játékos lerakhatja 
   egy nemesét ide.  A lerakásra vonatkozó szabályokat l. a 6. olda-
    lon.

Egyesítés

Ha valaki két épület közötti elválasztó parcella épületkártyáját játsza ki, egye-
síti  a két épületet. Két udvarház, két kastély, vagy akár egy udvarház és egy 
kastély is egyesíthető.

Két kastély egyesítése:

 ◊ A játékos kijátszik egy épületkártyát és épületelemet rak le a két 
    kastélyt elválasztó “lyukba”.
 ◊ Eldönti, melyik kastély értéke nő meg az épületelem értékével, és e
     kastély címerével 1 mezőt lép előre a kastélysávon.
 ◊ Az értékesebb kastély beolvasztja a másikat. Ha a két kastély értéke
    azonos, a soron lévő játékos dönti el, melyik kastély marad és me-
    lyik címerét kell levenni a kastélysávról.
 ◊ A beolvasztott kastélyról az összes ellenséges nemes visszakerül
    tulajdonosaikhoz, akik ezért kompenzációt lapknak. A visszavétel
    szabályait l. a 7. oldalon. A saját nemesek maradnak a helyükön.
 

Fontos: Az egyesítést végrehajtó játékos 
az egyesítés után a most lerakott épülete-
lemre természetesen lerakhatja egy ne-
mesét (a lerakás szabályait l. a 6. olda-
lon) - de ez meglehetősen drága mulat-
ság lesz a számára.

50-es kastélyérték: Egy kastély legfel-
jebb 50 realt érhet. Persze ettől még to-
vább bővíthetitek a kastélyt, de az értéke 
már nem nő, a címere marad a kastélysáv 
50-es mezőjén. Aki egy ilyen kastélyt 
bővít, az utána 50 realt kap a bankból.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ◊ A beolvasztó kastély címerét annyi mezővel kell előrébb léptetni,
    amennyi a beolvasztott kastély értéke.
 ◊ A beolvasztott kastély címerét és lobogóját vissza kell tenni a
    készletbe; ezek utóbb újra felhasználhatók új kastély alapításánál
    vagy udvarház kastéllyá bővítésénél.
 ◊  Bevétel: Az egyesítő játékos megkapja a bankból az egyesített 
    kastély teljes kastélyértékét.

Kastély és udvarház egyesítése:
 ◊ A játékos kijátszik egy épületkártyát és épületelemet rak le az elvá-
    lasztó “lyukba”.
 ◊ A lerakott épületelem mindig a kastélyhoz tartozik. Emellett az
    udvarház beleolvad a kastélyba, az értékét hozzá kell adni a kastély
    értékéhez.
 ◊ Az egyesítésre mindig sor kerül, akkor is, ha a kastély értéke már
    50 real; ekkor a címer marad az 50-es mezőn.
 ◊  Bevétel: Az egyesítő játékos megkapja a bankból az egyesített 
    kastély teljes kastélyértékét.
 ◊ Az udvarházon lévő nemesek maradnak a helyükön, de persze
    most már a kastélyhoz tartoznak (és így értékesebbek).

Két udvarház egyesítése:
 ◊ A játékos kijátszik egy épületkártyát és épületelemet rak le az  elvá-
    lasztó “lyukba”.
 ◊  Bevétel: Az egyesítő játékos megkapja a bankból az egyesített ud-
    varház teljes kastélyértékét (mivel az udvarházaknak nincs címerük,
    ezt ki kell számolni).
 ◊ Az udvarházakon lévő nemesek maradnak a helyükön, 
 ◊  Ha az egyesített udvarház értéke eléri az 5-öt, kastéllyá válik. A 
    kastélyra lobogó kerül, a hozzá tartozó címer pedig a kastélysávra.
    Ha a készletben nincs lobogó és címer, az udvarház marad “túlmé-
    retes” udvarház, egészen addig, míg kastélyok egyesítése miatt
   vissza kel kerül lobogó és címer a készletbe.

Fontos: Ha a két egyesítendő kastély 
között van olyan, amelynek kastélyértéke 
50, az egyesítés nem lehetséges. Ettől 
még kijátszható az elvben egyesítést oko-
zó épületkártya, ami a dobott lapokhoz 
kerül, kikerülve így a játékból. Azonban 
épületelemet nem raktok le a két kastély 
közé, hanem azt visszarakjátok a dobozba 
- az is kikerül a játékból! Mindazonáltal 
a kártyát kijátszó játékos megkapja a 
maga 50 realját a bankból.

A 6-os épületkártya lett kijátszva, épülete-
lem kerül a “lyukba”, és utána a két kastély 
egyesült. Az építkező játékos úgy dönt, az 
új épületelem a bal oldali kastélyhoz tarto-
zik, ezzel annak az értéke 11-ről 12-re nő. 
A jobb oldali kastélyról lekerül az összes 
ellenséges nemes, valamint a lobogó; az 
értéke (ami 6) hozzáadódik a bal oldali 
kastély értékéhez. Az egyesített kastély ér-
téke 18 - a játékos ennyi realt kap a bank-
ból.

A 6-os épületkártya lett kijátszva, épülete-
lem került a 6-os parcellára. Ezzel a kastély 
értéke 6-ról 7-re nő. A beolvasztott udvarház 
négy földszinti épületelemből állt, vagyis az
 értéke 4 volt; a beolvasztással a kastély ér-
téke 11-re nő. Ha voltak az udvarházon ne-
mesek, azok maradnak a helyükön, ezáltal 
sokkal értékesebbekké válva.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ágnes (a piros játékos) kijátszotta a 8-as
épületkártyát, megalapítva egy kastélyt.
Kap 5 realt. Utána úgy dönt, lerakja egy
grandját a kastélyra; ehhez be kell fizet-

ie a kastélyérték dupláját, 10 realt a
bankba.

 
Nemes lerakása (nem kötelező)
Építkezés után a kastélyra/udvarházra lehetséges nemest lerakni - de nem 
kötelező. Lerakásnál az alábbi szabályokat kell betartanotok:

 ◊ Csak a saját körben lerakott épületelemre rakható le nemes.

 ◊ Kastély alapításakor akár két nemes is lerakható (és ugye há-
    rom helyből választható ki,  hogy hová).

 ◊ Minden más építésakciónál (udvarház alapítása, kastély vagy
    udvarház bővítése) csak egy nemes rakható le. 

     ◊ Caballero lerakása annyi 
        realba kerül, amennyi az 
        adott épület kastélyértéke, 
        grand lerakása a kastélyér-
        ték duplájába.

     ◊ Egy épületelemen (és egy-
        ben egy parcellán) csak egy 
        nemes lehet. 
 
     ◊ Egy kastélyon, sőt egy na-
        gyobb udvarházon akár töb-
        beteknek is lehet nemese.

     
     Toronykártyás építés után
     csak akkor lehet nemest lerak-
     ni, ha az adott parcellán eddig 
     se volt nemes. Ha az új épület-
     elem egy már lerakott nemes 
     alá került, nem rakható le (se
     oda, se máshová) nemes.

Nemes visszavétele (szabad akció)
A visszavett nemes visszakerül a játékos készletébe; ezenkívül a játékos
kompenzációt kap a bankból. A visszavétel nem változtat az adott épület 
kastélyértékén.
 ◊ Caballero visszavételekor a játékos megkapja az adott épület tel- 
    jes kastélyértékét a bankból.
 ◊ Grand visszavételekor a játékos megkapja az adott épület teljes
    kastélyértékének a dupláját a bankból.
 ◊ 1. példa: A kastély címere a kastélysáv 10-es mezőjén van. A
    játékos visszaveszi onnét egy caballeróját, és kap 10 realt.
 ◊ 2. példa: A kastély címere a kastélysáv 15-ös mezőjén van. A
    játékos visszaveszi onnét egy grandját, és kap 30 realt.
 ◊ 3. példa: A 2-es kastélyértékű udvarházon van egy grand. A
       játékos visszaveszi a grandját, és kap 4 realt.

Andris (a kék játékos) kijátszotta a 7-es
épületkártyát, bővítve e kastélyt. Kap 6

realt. Utána úgy dönt, lerakja egy cabal-
leróját a kastélyra; ez csakis a most lera-
kott épületelemre lehetséges, és 6 realjá-

ba kerül.

Ágnes kijátszott egy toronykártyát, és sa-
ját grandja alá lerakott egy újabb épület-
elemet - nemese immár a 2. emeleten áll-
dogál. A kastély értéke 3-mal megnőtt (6-
ról 9-re), és Ágnes kap 9 realt a bankból. 

Nem rakhat  le nemest.

Fontos: Akin épp a sor van, az normál
 akciója mellett visszaveheti egy ne-
mesét - ám ennek kell lennie köre első 
akciójának. 

Teheti ezt azért, mert pénzszűkében van, 
vagy akár mert másutt kedvezőbbnek 
tűnnek a kilátások. 

Ágnes az 5-ös épületkártyával megalapított
egy udvarházat az 5-ös parcellán. Kap 1 
realt. Utána úgy dönt, lerakja egy cabal-
leróját az erre az udvarházra; ehhez be

kell fizetnie 1 realt a bankba.

Andris kijátszott egy toronykártyát és lerakott 
egy új épületelemet a 10-es parcellára, a bolt-
ívre.  A kastély értéke ezzel 9-ről 11-re nőtt,  

a bankból megkapta a 11 realt. Utána lerakja
erre a most lerakott épületelemre egy grand-

ját; ehhez be kell fizetnie a kastélyérték duplá-
ját, 22 realt  a bankba.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nemes levétele
Bizonyos esetekben le kell venni a többiek nemeseit:

 ◊ Épületkártya kijátszásakor, ha az adott parcellán másik játékos ne-
    mese van. (L. a 4. oldalon, a speciális esetnél.)

 ◊ Két kastély egyesítésénél. (L. a 4-5. oldalon.)

A levett nemes visszakerül tulajdonosa készletébe, és a tulajdonos kompen-
zációt kap a bankból. A kompenzáció pontosan annyi, mintha a játékos 
magától vette volna vissza nemesét, pont az utolsó (a levételt megkövetelő) 
építkezés előtt - vagyis célszerűbb előbb levenni az ilyen nemest, kiszámol-
ni a kompenzációt, és csak utána végrehajtani magát az építést meg a továb-
bi lépéseket. (A kompenzáció összegét l. a 6. oldalon, nemes visszavételénél.)

Passzolás
Akin épp a sor van, annak akciót kell végrehajtania. (Ami lehet kár-
tyavásárlás és lehet építkezés.) 
 
 ◊ Ha valakinek nincs se kártyája, se pénze kártya vásárlására, visz-
    sza kell vennie nemesét, hogy így teremtse elő a szükséges össze-
    get.

 ◊ Ha valakinek nincs kártyája, de már megvehető kártya sincsen 
    egyáltalán, na, akkor passzolnia kell - de ezzel kikerül a játékból,
    egész a végső értékelésig!

 ◊ Ezt elkerülendő mindig figyeljetek arra, mennyi lap van még a to-
    rony- és az épülepakliban, és időben vásároljatok elég kártyát. 

A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, ha leraktátok az utolsó épületelemet. Aki épp soron 
volt eközben, az még befejezi a körét. Ezután jön a végső értékelés: 

 ◊ Mind realokat kaptok a játéktáblán lévő nemeseitek után.
    Minden nemesért annyi real jár, mintha saját magatok vennétek
    őket vissza (l. a 6. oldalon).
 
 ◊ Az a játékos, akinek a legtöbb nemese van a földszintnél feljebb,
    jutalmat kap: 30 realt. Holtversenynél ezt az érintettek mind
    megkapják.

 ◊ Ezután számoljátok meg, mennyi pénzetek van. Az győz, aki a
    leggazdagabb. Holtversenynél az győz, akinek több nemese 
    van a játéktáblán.

Andris (a kék játékos) egy korábbi körében 
toronykártya segítségével lerakott egy épület-

elemet a 10-es parcella első emeletére, majd
lerakta arra egy grandját. 

Ágnes (a piros játékos) most kijátssza a 10-
es épületkártyát. Andris kénytelen vissza-
venni grandját, és megkapja vele a kastély

aktuális értékének a dupláját, 22 realt a
bankból. Ezután rakja csak le Ágnes az új 
épületelemet a 10-es parcellára, második 
emeletként, és kapja meg a bankból az új
kastélyértéket, 14 realt. Végül, ha akarja,
lerakhatja a 10-es parcellára egy cabal-
leróját vagy egy grandját, 14, illetve 28

real befizetése után.
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netet mond az összes játék-
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A szerző
Wolfgang Kramer már 35 éve játékokkal foglalkozik; először hobbiként, 1989 óta fő fog-
lalkozásaként. Számos játéka jelent meg bel- és külföldön, nyertek el különféle díjakat és
elismeréseket, például ötször lett övé az “Év játéka”, négyszer a “Német játékdíj”. Egya-
ránt tervez gyermek- és családi játékokat, valamint az elhivatott játékosoknak szóló bo-
nyolult játékokat; tízmilliót is meghaladja a játékaiból eladott összdarabszám. A KOSMOS
kiadónál megjelent további játékai: Big Boss, Das Baden-Württemberg-Quiz, Saga, Der 
Schwarm, Was fliegt denn da? A szerzőről további információk saját honlapján találha-
tók: www.Kramer-Spiele.de
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