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Az intrika és az átverés játéka.

2-5 játékos részére
14 éves kortól

játékidő kb. 60-90 perc

A játék célja

Tartozékok

A reneszánsz Genova nemeseiként próbáltok túljárni egymás eszén. Mind azért küzdötök, hogy
titeket válasszanak meg dózsénak, a város urának, és így a ti családotok legyen mind között az
első; azonban e kíméletlen versengésben csak néhány családtagotokra és kevéske erőforrásotok-
ra támaszkodhattok.

Minden fordulóban szétkülditek családotok tagjait, hogy Genova városnegyedeiben toborozza-
nak munkásokat, növeljék a hírneveteket, valamint győzzék meg a helyi potentátokat, hogy
szépséges lányukat a ti családotokba házasítsák be.

A megfelelő ember  a megfelelő helyen, a megfelelő időben - ez a kulcsa a győzelemnek.

1 játéktábla a 16. századi Genovával 
5 palazzo (minden játékosszínben 1)
55 munkás (minden 11)
15 hintó (minden játékosszínben 3)
1 fehér hintó
5 henger (minden játékosszínben 1)
5 korong (minden játékosszínben 1)
24 műhelykártya (4-4 Aurificis taberna, Herbarium, Hospitium, Popina, Publicus 
 scriba és Sarcinator)
69 karakterlapka (5 nemesúr, 14 menyasszony - 7-7 legszebb és kevésbé szép -, 20 
 családtag és 30 közember)
32 terméklapka (8 Venenum, 7 Antidotum, 5 Vinum, 4 Anulus, 4 Edictum és 4 Vestis)
55 érme (45 kis egydukátos és 10 nagy ötdukátos)
18 befolyásjelző



A játéktábla részei

Palazzo részei

Városnegyed részei Műhely részei
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1. Contado (városnegyed)
2. Fellegvár (városnegyed)
3. Belváros (városnegyed)
4. Piactér (városnegyed)
5. Kikötő (városnegyed)
6. Befolyássáv
7. Kedvezéssáv
8. A távoli kolóniákra tartó hajók
9. Nem számítanak a karakterek képességei
10. Karakter eldobásával megváltoztatható
        a sorrend a kedvezéssávon

2 4
9

9

8765

31

10

10

11

12

1. A nemesúr szimbóluma
2. A legszebb menyasszony plusz befolyáspontjai
3. Kevésbé szép menyasszony plusz befolyáspontjai
4. A városnegyed szimóluma
5. A nemesúr kártyájának helye
6. A legszebb menyasszony kártyájának helye
7. Kevésbé szép menyasszony kártyájának helye
8. A közemberek paklijának helye
9. Munkáshely
10. Befolyásjelző helye
11. Dukátszimbólum
12. A küldöttségek helye

4

2

3

1

1. A termék szimbóluma
2. A kapott befolyáspontok
3. A műhely neve
4. A műhely megvételéhez szükséges mun-
     kások
5. 1 dukátért visszavásárolható a felhasz-
      nált termék

2 31

1. A munkások helye
2. A jelzők helye
3. A dukátok helye (kincstár)
4. 1 dukát jár minden munkásért
5. 1 dukát fizetendő minden közemberért
6. 1 befolyáspont jár minden 5 dukátért
       (l. a 12. oldalon)

5

54 6
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A karakterlapkák részei

Előkészületek

A terméklapkák részei

2 2

4 4 98

7

6

55

33 3

3

111

1. Hírnévérték
2. Kellemérték
3. Név

7. A városnegyed szimbóluma
8. A menyasszony hozománya
9. A menyasszony befolyás-
      pontjai

4. A képesség feltétele
5. Képesség
6. A család színe

nemesúr menyasszony családtag közember

A legszebb menyasz-
szonyok kellemértéke
8/9/10-es, a hátlap-
jukon arany gyűrűk
vannak; a kevésbé
szép menyasszonyok
kellemértéke 5/6/7-
es, a hátlapjukon 
ezüst gyűrűk vannak.

3 játékosnál a városnegyedek közül a 
kikötőt és még 2 véletlenszerűen válasz-
tott városnegyedet használjatok.

4 játékosnál a városnegyedek közül a 
kikötőt és még 3 véletlenszerűen válasz-
tott városnegyedet használjatok.

5 játékosnál az összes városnegyedet
használjátok.
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1

4
5
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1. Név
2. A képesség feltétele
3. Képesség
4. A tárgy származási helye: világos hát-
     térnél egy műhely
5. A tárgy származási helye: sötét háttér-
      nél egy menyasszony hozománya

Az elkövetkező szabályokban végig 3-5 játékost fel-
tételezünk; a 2 játékosra vonatkozó speciális sza-
bályokat a 15. oldalon olvashatjátok.

•  A játéktáblát rakjátok ki az asztal közepére.

•  Annyi városnegyed lesz aktív, ahányan játszotok.
A kikötő mindig aktív, a többi aktív városnegyedet 
pedig véletlenszerűen válasszátok ki: húzzatok a 
munkások közül, és a munkás színének megfelelő 
városnegyed lesz aktív. A nem aktív városnegyedek 
semennyire sem számítanak a játék során - mintha 
ott se lennének a játéktáblán.
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•  Minden aktív városnegyedre rakjátok ki az alábbi tartozékokat:

•  Mind vegyetek el magatoknak egy palazzót, valamint:

Keressetek ki egy 3-as hírnevű nemesurat és keverjétek
össze annyi véletlenszerűen választott nemesúrral, hogy
minden aktív városnegyedre jusson egy: valóban, min-
den akív városnegyedre csapjatok fel egy-egy nemesurat
közülük.

Keverjétek meg a városnegyed közembereinek személy-
lapkáit és a paklit rakjátok le képpel lefelé a városnegyed-
re. Csapjátok fel a pakli legfelső lapkáját. A kikötőben
(és csak itt) keverés előtt keressétek ki a Sicari-
ust és őt rakjátok képpel felfelé a megkevert pak-
lira - az első fordulóban mindig ő lesz elérhető.

A játéktáblára nyomtatott dukátra ne rakjatok dukátot.

Csapjatok fel egyet a legszebb menyasszonyok közül.

Csapjatok fel egyet a kevésbé szép menyasszonyok közül.

Rakjatok le 1 befolyásjelzőt.

Rakjatok le egy munkást a városnegyed színében.

- Vegyétek el játékosszínetek 4 családtagját.

-  Vegyetek el a bankból 2 dukátot.
-  Vegyetek el 1 tetszőleges színű munkást (nem aktív városnegyed-
     hez is tartozhat).

•  Hengereteket rakjátok le véletlenszerű sorrendben a kedvezéssávra,
     kezdve az 1-es mezővel.

•  A játékosszám függvényében:
a) 5 játékosnál a kedvezéssáv szerinti harmadik és negyedik játékos kap még 1-1 dukátot, míg az ötödik játé-
      kos megkapja a fehér hintót.

       

b) 4 játékosnál a kedvezéssáv szerinti harmadik játékos kap még 1 dukátot, míg a negyedik játékos megkapja
      a fehér hintót.
c) 3 játékosnál a kedvezéssáv szerinti második játékos kap még 1 dukátot, míg a harmadik játékos megkapja
      a fehér hintót.

•  Az lesz a kezdőjátékos, akinél ott van a fehér hintó.

•  A megmaradt befolyásjelzőket, dukátokat és munkásokat
     rakjátok le a játéktábla mellé, ez lesz a bank.

•  Ezután a játéktábla mellé rakjátok le a műhelykártyákat. A
      kártyák képpel felfelé legyenek, az azonos fajtájúak egy-egy
      pakliban, sorrendben, legalul a legkisebb, legfelül, látható-
      an a legnagyobb befolyásértékű. A terméklapkákat készít-
      sétek saját műhelyük mellé, szét is válogatva az ugyanolyan 
      termékeket világos és sötét hátterük szerint.

-  Vegyétek el játékosszínetek 3 hintóját.

•  Korongotokat rakjátok le a befolyássáv 0-s mezőjére.
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1 Küldöttség indítása egy városnegyedbe: Lerak-
tok a a kezetekből 1 lapkát képpel lefelé egy városne-
gyedre, lerakva utána a lapkára egy hintótokat. Senki
sem indíthat küldöttséget olyan városnegyedbe, ahol 
már van küldöttsége.

Küldöttség indítása a kolóniákra: Leraktok a
kezetekből 1 lapkát képpel lefelé egy üres hajóra, le-
rakva utána a lapkára egy hintótokat. Senki nem in-
díthat küldöttséget a kolóniákra, ha már van hajón
küldöttsége.

Küldöttség megerősítése: Leraktok a kezeteből 1
lapkát képpel lefelé egy már elindított küldöttségetek-
hez. Egy küldöttségben legfeljebb 3 lapka lehet.

Hízelgés a dózsénak: Fordulónként egyszer megmutathat-
tok a többieknek egy, a markotokban rejtegetett karakterlapkát;
utána e lapkát visszarakjátok palazzótokra, majd átrakjátok hen-
gereteket a kedvezéssáv másik mólójára, az ottani első még üres
helyre. 

Passzolás: Ha rajtatok a sor, passzolnotok kell:
•  Ha már nincs lapka a markotokban.
•  Ha már nem tudtok küldöttséget megerősíteni: ekkor a
   markotokban lévő lapkákat visszarakjátok palazzótokra.
Aki passzolt, az ebben a fordulóban már nem hajt végre
több akciót.

A játék menete

1) Lapkalerakás

Küldöttség: 1-3 képpel lefelé lévő lapka, a tete-
jükön egy hintóval.

Küldöttségben lévő lapkák maximuma: 3
(karakter- és terméklapkák összesen).

Hintók korlátozása: Egy játékosnak úgy egy
városnegyedben, mint a hajóknál csak egy hin-
tója lehet.

Termékkorlátozás: Minden küldöttségnek
a lapkái között kell lennie legalább 1 karakter-
lapkának ahhoz, hogy a küldöttségben lévő ter-
mékek akciói használhatóak legyenek.

A játék a 6. fordulóval befejeztével ér véget, vagy akkor, ha egyikőtök összegyűjt 20 (4-5 játékosnál), illetve
25 (2-3 játékosnál) befolyáspontot.

Mind a markotokba rejtitek az összes lapkátokat.
Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerinti sorrendben mind végrehajtotok 2 akciót az 
alábbiak közül, megint és megint, amíg mind nem passzoltok. A végrehajtott 2 akció lehet ugyanaz.

Minden forduló az alábbi 4 fázisból áll:

1) Lapkalerakás: A kezdőjátékossal kezdve sorban
       mind küldöttségeket küldtök a városnegyedekbe
       és a kolóniákra.

2) Kolóniák: A hajókhoz tett küldöttséget végrehajt-
        ják akcióikat.
3) Városnegyedek: A városnegyedekben karakte-
        reitek fontossági sorrendjében kerül sor rátok,
        ekkor akciókat próbáltok végrehajtani, amúgy
        meg a többiket próbáljátok befolyásolni, akadá-
        lyozni.

4) A forduló vége: Műhelyeket vásároltok, erő-
        forrásokat gyűjtötök, valamint új karakterek
        jelennek meg a városnegyedekben.

1

1

1

1

2

3

3

4

Példák a lapkalerakási akciókra:



Addig követitek egymást újra és újra az óramutató sorrendjében, amíg mind nem 
passzoltok. Miután már mind végeztetek, még szükség esetén át kell helyeznetek egy-több 
hengert a kedvezéssáv másik mólójára (l. lentebb).

A kezdőjátékossal kezdve sorban mind - de csak az,  akinek van
küldöttsége hajónál -, annyi ottani akciót hajthattok végre, 
ahány karakterlapkát raktatok küldöttségetekhez - a terméklap-
kák nem számítanak. A küldöttségek lapkáit fel kell fedni, 
hogy kiderüljön, nem terméklapkák-e vajon.

A kezdőjátékossal kezdve sorban mind kijelöltök egy tetsző-
leges aktív városnegyedet, végre is hajtva azt. A szabályban 
e városnegyedre mint “aktuális városnegyedre” hivatkozunk.

2) Kolóniák

3) Városnegyedek

I. A sorrend meghatározása 

Termék hajón: Lerakható csak termék 
is hajóra, azért, hogy a többi játékos ne 
rakhasson ahhoz a  hajóhoz küldöttséget
- persze ilyenkor nem hajtható végre e
hajón akció a kolóniák fázisában.

Hajók és képességek: A kolóniákon
(a hajóknál) egyetlen karakter képessé-
ge sem számít.

Az egyes hajók akciói:
•  1 munkás befizetésével elvehető 1 tetszőleges színű munkás.
•  2 dukát befizetésével elvehető 1 tetszőleges színű munkás.
•  3 dukát befizetésével elvehető 1 tetszőleges színű munkás.
•  4 dukát befizetésével elvehető 1 tetszőleges színű munkás.

Bármilyen színű munkás elvehető, vagyis nem aktív városne-
gyedé is.

Mind, akinek az aktuális városnegyedben van követsége, a
markotokba veszitek annak lapkáit; a hintók maradnak a 
városnegyeden.

Ezután mind kiválasztjátok a markotokban tartott karakter-
lapkák közül (lehet családtag is, közember is) azt, aki a követ-
ségetek szószólója lesz. Ezeket egyszerre feditek fel, hogy 
nyomban lerakjátok kiválasztott lapkátokat hintótok mellé.

Követségetek többi lapkáját továbbra is a markotokban tart-
játok, azokat majd csak az akciók során feditek fel.

Egy városnegyeden belül a sorrendet az alábbiak határozzák
meg:
1) A legszebb menyasszony jegyese.
2) A kevésbé szép menyasszony jegyese.
3) A legnagyobb hírnevű szószóló.

Holtversenynél a kedvezéssávon elfoglalt pozíció 
számít.

A végrehajtás során itt az alábbiak történnek:
I. A sorrend meghatározása az aktuális városnegyeden belül
II. Akciók végrehajtása

   A KEDVEZÉSSÁV

Azonos hírnévértéknél a kezdvezéssáv
szerinti pozíció dönt.

Az jön előbb, akinek előrébb (kisebb szá-
mos mezőn) van hengere a kedvezéssávon.

Példa: A fekete játékos eldob egy karak-
terlapkát és hengerét átrakja a másik 
móló első üres mezőjére (a példában az 1-
es mezőre). Utóbb a zöld játékos is hason-
lóan tesz, átrakva hengerét a 2-es mezőre.
A lerakásfázis végén az eredeti mólón 
maradt hengereket át kell rakni az új
móló még üres mezőire úgy, hogy relatív 
sorrendjük ne változzon.
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A kezdőjátékossal kezdve sorrendben befolyásolhatjátok az aktuális városnegyeden belül a sorrendeteket, ki-
használva       -szimbólumos lapkáitok képességeit (a képességek listáját a 16. oldalon találjátok).

A városnegyeden belül sorrendben mind aktív játékosok
lesztek. Az aktív játékos először is bejelenti, mely akciót akar-
ja végrehajtani az alábbiak közül:

1) Eljegyzés a legszebb menyasszonnyal
2) Eljegyzés a kevésbé szép menyasszonnyal
3) Munkás(ok) felfogadása
4) Közember szolgálatba vétele
5) Befolyájelző(k) begyűjtése
6) 1 dukát elvétele

Ez úgy zajlik pontosan, hogy az akció bejelentése után:
1) A városnegyedben jelen lévő, az óramutató járása szerinti 
játéksorrendben első játékos kijátszhatja egy       -szimbólu-
mos lapkáját (ez lehet a szószólója, vagy a lapka lehetett a 
markában), hogy megakadályozza vagy megváltoztassa a beje-
lentett akciót. (L. még ehhez a 14. oldalt a képességekről.)

2) Az aktív játékos saját lapkája képességét használva véde-
kezhet ez ellen.
3) Ezután a következő játékos próbálhat akadályozni, ez ellen
megint lehet védekezni, és így tovább és tovább, amíg min-
denki nem passzol (akinek már nincs lapkája, az kénytelen
passzolni).

Miután az aktív játékos bejelentette akcióját, a városnegyed-
ben jelen lévő többi játékos közbeléphet -       -szimbólumos
lapkáit felhasználva -, hogy az aktív játékos kénytelen legyen
módosítani akcióját.

II. Akciók végrehajtása

AZ AKTÍV JÁTÉKOS BEJELENTI AZ
                          AKCIÓJÁT

“Fel akarok fogadni egy munkást.”

             KÖZBELÉP VALAKI?    

AZ AKTÍV JÁTÉKOS KÉPES VÉG-
 REHAJTANI ÍGY IS AKCIÓJÁT?

AZ AKTÍV JÁTÉKOS MEG
TUDJA VÉDENI MAGÁT?

AZ AKTÍV JÁTÉ-
KOS VÉGRE-

HAJTJA AZ AK-
CIÓJÁT

“Felfogadom a
munkást.”

“Tessék, kicseréltem
a munkásokat,

hahaha!”

“Hát, ez nem fog
menni, elhalasztom

az akciómat.”

“Jó, akkor elveszem
ezt a munkást, más
ugyan a színe, de

ez is jó lesz.”

“A Sicariusom végez
Giovanni Granará-

val - igenis  felfoga-
dom azt a munkást.”

VALAKI HASZNÁL
EGY KÉPESSÉGET

AZ AKTÍV JÁTÉ-
KOS ELLEN

“Giovanni Granarával
kicserélem a munká-

sokat.”

NEM

NEM

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

Kétfajta helyzet állhat elő:
1) Az aktív játékos képes végrehajtani bejelentett ak-
cióját. Az aktív játékos akkor is kénytelen végrehajtani az
 akciót, ha annak eredménye nem teljesen az, amit előre el-
tervezett  (például más színű munkást kell felfogadnia vagy 
másik menyasszonyt kell eljegyeznie). Az akció végrehaj-
tása közben az aktív játékos bárhány képességet használhat, 
akár azért, hogy valóban végrehajthassa az akciót (például 
Anulusszal megnövelve kellemértékét), akár azért, hogy va-
lamiféleképpel megváltoztassa az akció eredményét (példá-
ul Mediatorral megváltoztatva a munkások színét).

IIb. Akció végrehajtása

IIa. Akció befejelentése

Fontos, hogy csak az akív játékos akciója ellen lehet képessé-
geket használni, valamint egy városnegyedben egy lapka csak
egyszer használható. Példa: Ha az aktív játékos munkást
akar felfogadni, nem lehet Latróval dukátot lopni; ha viszont
az aktív játékos eljegyzést akar, és ehhez meg akarja vesz-
tegetni a nemesurat, használható ellene a Latro.)



Ha meggyilkolnak egy szószólót, tulaj-
donosa új szószólót jelöl ki ugyanezen
küldöttségéből. 

Ha ez nem lehetséges, a játékos: 
•  Elveszíti a lehetőségét annak, hogy
      akciót hajtson végre.
•  Ezért visszaveszi hintóját a városne-
      gyedről.
•  A markából a lapkákat visszarakja 
      palazzójára.

Ha valaki épp az aktív játékos, amikor
meggyilkolják a szószólóját, nem fejez-
heti be az akcióját, azt kénytelen elha-
lasztani; utolsóként  majd újra próbál-
kozhat akcióval (akár ugyanezzel).

Az aktív játékos, miután végrehajtotta bejelentett akcióját, ki-
válthat további képességeket - akár olyanokat is, amelyek
nem kapcsolódnak akciójához (például Latróval ellophat-
ja a dukátot vagy Vinummal szerezhet egy munkást). A többi
játékos ekkor is kiválthat képességeket, hogy gátolja az aktív
játékost (példásul Sicariusszal végezhetnek a Latróval).

2) Az aktív játékos képtelen végrehajtani bejelentett 
akcióját (mert a többiek meggátolták ebben, vagy mert már 
képtelen teljesíteni a követelményeket, például eljegyzésnél). 
Ebben az esetben az aktív játékos kénytelen elhalasztani az 
akcióját. 

Ez azt jelenti, hogy az aktív játékos utolsó lesz a városnegyed
sorrendjében, és újra rá fog kerülni a sor; amikor ez megtör-
ténik, megint bejelenthet egy akciót (ami lehet ugyanaz, mint 
amit már bejelentett, de képtelen volt végrehajtani).

A jutalmatok a sikeres eljegyzésért:
•  2 befolyáspont (ahogy az a menyasszony lapkáját is látható)
•  a menyasszony lapkáját feltüntetett hozomány
•  a legszebb menyasszonyért jár 3 további befolyáspont, ezt a
      játéktáblára nyomtatott emlékeztető mutatja
•  a kevesbé szép menyasszonyért csak 1 további befolyáspont
      jár, ahogy ezt a játéktáblára nyomtatott emlékzető mutatja

Ez a lépés akkor ér véget, amikor már ti, jelenlévők mind végrehajtottatok egy-egy akciót. Ekkor a marko-
tokban lévő, valamint az esetleg a városnegyeden maradt lapkáitokat (kivéve eljegyzett családtagjaitokat) v
isszarakjátok palazzótokra.

Ekkor az óramutató járása szerinti következő játékos kijelöli a következő aktuális városnegyedet. A város-
negyedek fázisa akkor ér véget, ha már az összes aktív városnegyed ki volt jelölve és végre lett hajtva.

Az aktív játékos szószólója eljegyezheti magát, ha az alábbi feltételek mind teljesülnek:
•  Ez a szószóló családtag.
•  A szószóló hírnévértéke legalább annyi, mint a nemesúré.
•  A szólószó kellemértéke legalább annyi, mint kinézett menyasszonyáé.

Aktív játékosként képességek kiváltásával megnövelhetitek szólószótok hírnév- és kellemértékét; valamint, 
de kizárólag itt, eljegyzésakció közben, még így is segíthettek magatokon:
1) Elkölthettek bárhány befolyáspontot, hogy ugyanennyivel megnöveljétek szószólótok hírnévértékét.
2) Elkölthettek bárhány dukátot, hogy - megvesztegetve a városnegyed urát - ugyanennyivel megnöveljétek
 szószólótok kellemértékét.

Az akciók

1. és 2. akció: Az eljegyzések

A menyasszony befolyáspontjainak
elveszítése: Ha egy menyasszonyt meg-
gyilkolnak, az eljegyzésért járó 2 befo-
lyáspont nem vész el, csak a szépségért 
járó 3 vagy 1 további befolyáspont.

A menyasszonyok befolyáspontjai: 
Az eljegyzés során kapott összes befo-
lyáspontot azonnal le kell lépni a befo-
lyássávon.

Ha létrejön az eljegyzés, családtagotok lapkáját képpel felfelé
rakjátok le a kinézett menyasszony lapkájára. Amíg az el-
jegyzés kitart, ez a családtagotok kikerül a játékból - 
de ha még nem volt kihasználva a képessége, az addig még 
kiválthatjátok, amíg be nem fejeződnek az akciók ebben a 
városnegyedben.
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Elvehetitek a városnegyeden lévő összes munkást, lerakva azokat palazzótok munkásrészére.

Elvehetitek a városnegyedről a közembert, lerakva azt palazzótok lapkarészére. Ezt a közembert csak a kö-
vetkező fordulóban tudjátok majd felhasználni.

Elvehetitek a városnegyedről az összes befolyásjelzőt, nyomban visszarakva azokat a készletbe és lelépve a 
kapott pontokat a befolyássávon.

Elvehettek 1 (és csak 1) dukátot a bankból, lerakva azt palazzótok kincstárrészére.

Fontos: Ne rakjatok dukátokat a játéktáblára, ugyanis egy városnegyedről bárhány dukát “elvehető” - ezt
az akciót akkor is kiválaszthatjátok, ha már valaki más végrehajtotta.

Végrehajtott akció és a képességét használt szószóló jelölése

3. Munkás(ok) felfogadása

4. Közember szolgálatba vétele

5. Befolyásjelző(k) begyűjtése

6. 1 dukát elvétele

Amikor végrehajtotok egy akciót, a 
hintótokat lerakjátok szószólótok
lapkájára.

Amikor kihasználjátok szószólótok
képességét, a lapkáját 90 fokkal el-
forgatjátok.

Amikor végrehajtotok egy akciót és
közben kihasználjátok szószólótok
képességét, a szószóló lapkáját 90
fokkal elforgatjátok és így rakjátok
rá hintótokat.

Amikor eljegyzést tartotok, szószólótokat 
rárakjátok a menyasszony lapkájára, a
hintótokat pedig a városnegyeden hagyjá-
tok annak jelölésére, hogy jelen vagytok a 
városnegyedben, tehát még kijátszhatjátok 
más lapkáitokat.
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1 1A zöld, a vörös és a fekete játékos a markába veszi a ki-
kötőről az összes lapkáját; a hintóikat a kikötőn hagyják.

Mindhárman kiválasztják a markukba vett lapkákból saját
szószólójukat, és azt képpel lefelé lerakják a kikötőre, saját
hintójukhoz.

Egyszerre felfedik szószólójukat.

A szószólók: a vörös játékosnál Luigi Granara, a fekete
játékosnál Raffaele Oliva, a zöld játékosnál pedig a Geminus.

A vörös és a fekete játékos szószólójának egyaránt 3-as a
hírnévértéke.

A vörös játékos előrébb van a kedvezéssávon, mint a fekete,
így ő lenne előbb a sorrendben - azonban a fekete játékos
felfedi Tabulariusát, megnövelve szószólója hírnevét. (A
Tabularius        -szimbólummal is bír, így e lépés során is 
használható a képessége.) A Tabularius lapkája rákerül 
Raffaele Oliva lapkájára, akinek hírneve 5-re nő.

Elsőként tehát a fekete játékos jelenti be akcióját.

A zöld játékosnak egyetlen lapkája van, a szószólója, a Geminus, ő nem
tudja az eljegyzést megakadályozni. 
A vörös játékos viszont ott rejtegetni a markában a Veneficát - illetve 
csak rejtegette, mert most kijátssza. A Venefica képessége miatt a helyi 
nemesúr megtiltja, hogy e fordulóban itt bármiféle eljegyzés legyen.

A fekete játékos azonban megpróbálja megmenteni a kézfogót, ezért
kijátssza a kezéből a Sicariust, hogy az ölje meg a Veneficát.

Példa az éppen aktuális városnegyed végrehajtására

Az alábbi példában a kikötő városnegyedét hajtják végre a játékosok, ahol három küldöttség tartózkodik:
A zöld küldöttség: Geminus.
A vörös küldöttség: Luigi Granara, Venefica, Amica.
A fekete küldöttség: Raffaele Oliva, Tabularius, Sicarius.

I. A sorrend meghatározása a kikötőben

II. Akciók végrehajtása
A fekete játékos bejelenti, hogy el szeretné jegyezni a kevésbé szép menyasszonyt,
Verdinát. Ekkor a többiek, az óramutató járása szerinti sorrendben,        -szimbó-
lumos lapkák kijátszásával megakadályozhatják ezt.
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A Tabulariusnak hála Raffaele Olivának már 5-ös a hírneve, ami elég 
ahhoz, hogy a helyi nemesúr áldását adja az eljegyzésre.

A vörös játékos elveszi a munkást, valamint kihasználja Luigi
Granara képességét, így a készletből elvesz magának még 1
fekete munkást.

A fekete játékos 1 dukátot fizetve megvesztegeti a nemesurat, így már
elegendő kellemmel bír Raffaele Oliva az esküvőhöz.

Mivel végrehajtotta akcióját, a vörös játékos lerakja hintóját
Luigi Granara lapkájára; utána, minthogy már kihasználta 
annak képességét, 90 fokkal elforgatja Luigi Granara lapkáját.

A fekete játékos rárakja szószólója, Raffaele Oliva lapkáját Verdina, a 
kevésbé szép menyasszony lapkájára.

A fekete játékos megkapja az eljegyzésért járó 2, meg az adott menyasz-
szonyért járó további 1 befolyáspontot, lelépve azokat a befolyássávon.

A fekete játékos megkapja Verdina hozományát: egy Antidotumot és 
egy általa választott színű munkást. Illetve csak megkapná: a vörös já-
tékos kijátsza a kezéből az Amicát, ellopva magának a teljes hozományt
(kivéve persze a 2 befolyáspontot).

Így tehát a fekete játékos szószólója mégis a helyi nemesúr, Andrea Imperi-
ale elé járulhat, hogy megkérje Verdina kezét.

A vörös játékos nem tudja megakadályozni a Sicariust a gyilkolásban.
Mind a Sicarius, mind a Venefica visszakerül tulajdonosaik palazzójának 
lapkarészére.

Mind az Amica, mind a Tabularius visszakerül tulajdonosaik palazzójának lapkarészére.

A városnegyed játéksorrendje alapján most a vörös játékoson a sor, hogy bejelentse akcióját: ő a munkás 
felfogadását választja.

A fekete játékos már kijátszotta összes lapkáját és elhasználta a képességeiket, így nem tudja ebben meg-
akadályozni.
A zöld játékos sem tudja gátolni az akciót.

Most a zöld játékoson a sor; ő bejelenti, hogy elveszi a kikőtőn lévő közembert. Egyik ellenfele sem próbálja
- merthogy nem is tudja - ebben megakadályozni, így valóban el is veszi a közembert. Illetve...

...mivel a zöld játékosnak nem igazán tetszik a kikötőn lévő közember, egy Emissarius, kihasználja Gemi-
nusa képességét: megnézi a közemberpakli legfelső lapját is, és utána eldönti, melyiket veszi el a két 
közember közül. A pakli tetején egy Calumniator van, a zöld játékos le is csap rá, és azt veszi el szegény
Emissarius helyett.

Ezzel a kikötő végrehajtása befejeződött, a hintók hazatérnek palazzójukba. Követhezhet egy másik város-
negyed kiválasztása és végrehajtása...

4

4

5

5



4) A forduló vége

A játék vége

Miután már az összes (aktív) városnegyedet végrehajtottátok, eljön a forduló vége.

Ekkor alábbiak történnek veletek, mindig a kedvezéssáv szerinti sorrendben:
1. Annyiszor 1 dukátot kaptok a bankból, ahány munkásotok van palazzótokon:
2. Építhettek egy műhelyt - mindegyikőtök csak egyet. Ekkor azonnal lelépitek a befolyássávon a 
 műhelyért járó befolyáspontokat, valamint elveszitek és palazzótok lapkarészére rakjátok a műhely 
 egy termékét. Senkinek sem lehet két ugyanolyan műhelye (l. a 14. oldalon).

3. Ellenőrzitek, véget ért-e a játék (l. lentebb).
4. Annyiszor 1 dukátot kell befizetnetek a bankba, ahány közemberetek van (a termékekért és a családtagok-
 ért nem fizettek). Ha valakinek nincs elég pénze közemberei kifizetésére - vagy csak nem akar fizet-
 ni -, annak vissza kell raknia a dobozba az összes olyan közemberét, akiket nem fizet ki.
5. Ha van egy vagy több olyan műhelyetek, amelynek már elhasználtátok a termékét, minden ilyen terméket
 visszavásárolhattok, 1-1 dukátot fizetve értük. Nem vásárolhatjátok vissza azokat az elhasznált ter-
 mékeket, amelyekhez hozomány révén jutottatok.

Ha a fentiekkel mind végeztetek, új forduló kezdődik.

De még mielőtt elkezdődne a lapkalerakási fázis:

1. Minden (aktív) városnegyedben:
•  Ha nem fogadtátok szolgálatotokba ott a közembert, azt rakjátok vissza a játék dobozába.
•  Csapjátok fel a közemberpakli legfelső lapkáját.
•  Rakjatok a városnegyedre 1 munkást a városnegyed színében - akkor is, ha nem fogadtátok
       fel az ottani munkás(oka)t az előző fordulóban!
•  Rakjatok a városnegyedre 1 befolyásjelzőt - akkor is, ha nem vettétek el onnét a befolyás-
       jelző(ke)t az előző fordulóban!

2. Akinél a fehér hintó van, az adja azt át bal oldali szomszédjának; aki megkapta a fehér hintót, az lesz a kez-
 dőjátékos az új fordulóban.
3. Palazzótok lapkarészéről az összes lapkát vegyétek a markotokba.

Most már tényleg megkezdődhet az új forduló a lapkalerakási fázissal.

A fázis vége során kell ellenőriznetek, véget ért-e a játék. A játék véget ért, ha:

•  Ez volt a 6. forduló (ezt az is jelzi, hogy kifogytak a közemberek paklijai).
•  4-5 játékosnál legalább egy játékos összegyűjtött 20 vagy több befolyáspontot.
•  3 játékosnál legalább egy játékos összegyűjtött 25 vagy több befolyáspontot.

Ha a fenti feltételek bármelyik teljesült, mind még annyi befolyáspontot kaptok, ahányszor 5 dukát
van palazzótok kincstárrészén.

Csak az győzhet, akinek van eljegyzett családtagja - az ilyen játékosok közül az a győztes, aki-
nek a legtöbb befolyáspontja van, őt fogják dózsévá választani.
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Menyasszony meggyilkolása

Holtversenynél az alábbiak szerint dől el, ki lesz a
dózse - vagyis a győztes -, ebben a sorrendben:

•  Akinek több jegyese legszebb menyasszony. 
•  Akinek több jegyese kevésbé szép menyasszony.
•  Akinek több műhelye van.
•  Akinek több dukátja van.
•  Aki közelebb lakik tengerhez!

Befolyáspontok szerezhetők

Befolyáspontokat az alábbi módokon tudtok
szerezni:
•  Az aktuális városnegyedben akció végrehaj-
     tásával elveszitek a befolyásjelző(ke)t.

•  Amikor eljegyeztek egy menyasszonyt, min-
     dig kaptok 2 befolyáspontot, valamint:
   a) még további 3 befolyáspontot, ha a leg-
     szebb menyasszonyt jegyzitek el;
   b) még további 1 befolyáspontot, ha a kevés-
     bé szép menyasszonyt jegyzitek el.

•  Műhelyt építetek, ekkor megkapjátok az
     érte járó befolyáspontokat.

•  Miután teljesült valamelyik győzelmi felté-
     tel, a kincstárotokban lévő minden 5 dukát
     után kaptok 1 befolyáspontot.

Tipp: Ha úgy érzitek, szükségetek van
egy már eljegyzett családtagotokra, ti 
magatok is meggyilkoltathatjátok a vele
eljegyzett menyasszonyt.

Még el nem jegyzett menyasszony nem
gyilkolható meg, hiszen a városnegyed
urának védelme alatt áll.

Csak az előző fordulókban eljegyzett 
menyasszonyok gyilkolhatók meg.

Az épp aktív játékos, amikor rajta a sor, bejelentett akciója
mellett, mintegy mellékesen, megkísérelheti meggyilkolni 
Sicarius vagy Venenum kijátszásával az aktuális városnegyed 
egyik menyasszonyát.

Az a játékos, akinek egy leendő rokonát - azaz egy családtagja
jegyesét - támadják, a gyilkosságot megakadályozhatja Custos
vagy Antidotum kijátszásával - ha volt ilyen a küldöttségében.

Ha a gyilkosság sikerül, az alábbiak történnek:

•  A menyasszonylapkát vegyétek le a játéktábláról.

•  A vele eddig eljegyzett családtag visszakerül tulajdonosa
palazzójára, a következő fordulóban újra felhasználható.

•  Az eljegyzés megszűnt, a menyasszonnyal eljegyzett családtag tulajdonosa elveszíti az eljegyzésért kapott 
további befolyáspontokat (3-at, ha ez legszebb menyasszony volt, 1-et, ha kevésbé szép). Magáért az eljegy-
zésért kapott 2 befolyáspontját nem veszíti el.

•  Ha a legszebb menyasszonyt ölték meg, és ugyanitt a kevésbé szép menyasszony is el volt jegyezve, ekkor
ez utóbbi lapkáját - rajta a vele eljegyzett családtag lapkájával - rakjátok át a legszebb menyasszony helyére,
és a családtag tulajdonosa nyomban kap még 2 további befolyáspontot. Ezután a játékban nem lévő kevés-
bé szép menyasszonyok közül véletlenszerűen válasszatok egyet és csapjátok fel a kevésbé szép menyasz-
szon helyére.

•  Minden más esetben a megölt menyasszony helyére csapjatok fel az ugyanilyen típusú, játékban nem lé-
vő menyasszonyok közül egy újat.
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Lapkaképességek

Műhelyek

2
2

1 Feltétel: pontosan mikor használható az adott képesség.

A képesség maga ikonokkal.

Minden családtag-, közember- és terméklapka alsó részén látható az adott lapka
képessége. 

Ahhoz, hogy egy műhelyt megépítsetek, be kell adnotok az adott műhelykártya
alján látható mennyiségű és színű munkást.

A műhely megépítése az alábbi előnyökkel jár:

Minden műhelynek van neve:

A műhelyben előállított termék egy példányát elveszitek, lerakva azt pa-
lazzótok lapkarészére; a későbbiekben fel is használhatjátok.

A kártyán feltüntetett mennyiségű befolyáspontot is megkapjátok, le-
lépve azokat a befolyássávon.

Műhelyeket csak a fordulók negyedik fázisában (a forduló végén) tudtok építeni.

Egy műhelytípusból mind csak egy példánnyal rendelkezhettek.

Az építéshez az adott színű és mennyiségű munkást palazzótokról vissza kell
raknotok a készletbe; utána a műhely paklijáról a legfelső kártyát elveszitek és
lerakjátok palazzótok mellé.

Az egyes képességek részletezését a 16. és az utána következő oldalakon találjátok.

Alapvetően kétféle képesség van:

•  Azonnal végrehajtódó egyszeri képességek.
A képesség kiváltása után a lapka visszakerül palazzótok lapkarészérére - kivéve, ha a lapka egyben a szó-
szólótok volt, ekkor a lapka marad a városnegyen, de elforgatva (l. a 9. oldalon).

•  Tartós hatású képességek.
A lapkát ugyan elhasználjátok, de az aktuális városnegyed végrehajtásának végéig képpel felfelé kirakjátok  
magatok elé (emlékeztetőként, hogy a hatás még tart). Az ilyen képességeket homokóra jelöli.

A terméklapkák, amikor kiváltjátok a képességüket, nem pontosan úgy viselkednek, mint a karakterlapkák
(l. a 15. oldalon).

A városnegyedbeli sorrend meghatározása során.

Az akciók közben.
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Aurificis taberna: Ötvösműhely Popina: Italmérés
Herbarium: Gyógyszertár  Publicus scriba: Közjegyzőség
Hospitium: Kórház  Sarcinator: Szabóműhely
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A termékek

A kétszemélyes játék szabályai

A lapkalerakásnál mindig lerakhattok
termékeket küldöttségeteikbe:
•  Karakter nélkül, blöffként.
•  A képessége miatt; azonban a képes-
     séget csak akkor válthatjátok ki, ha
     az adott küldöttségben van legalább
     egy - még élő - karakter.

Előfordulhat, hogy egy küldöttség ösz-
szes karakterét megölik. Ekkor az ehhez
a küldöttségben tartozó termékek ké-
pessége már nem váltható ki, a termék-
lapkákat rakjátok vissza palazzótok lap-
karészére - a következő fordulóban újra 
felhasználhatók.

A termékekre speciális szabályok vonatkoznak:

•  A felhasznált termék visszakerül a játéktábla mellé, a saját
      paklijára.
•  Ahhoz, hogy kiválthassátok egy termék képességét, legalább
     egy karakternek lennie kell a még az adott küldöttségben.
•  Terméket nem lehet meggyilkolni.
•  A forduló végén minden felhasznált terméketeket visszavá-
     sárolhatjátok, darabját 1 dukátért.
•  Senkinél nem lehet ugyanolyan termékből két vagy több
     példány (ez alól a hozományba kapott termékek kivételt
     jelentenek).

•  A hozományba kapott termékek háttere sötétebb. Az ilyen
     termékek felhasználásuk után szintúgy visszakerülnek a já-
     téktábla mellé, a saját paklijukra - ami nem ugyanaz, mint a 
     normál változat paklija -, viszont ezeket nem vásárolhatjá-
     tok vissza.

Ha csak ketten játszotok, az előkészületek valamennyire (bár csak kissé) eltérnek a normál előkészületektől:

•  Három városnegyed lesz aktív, ezek közül az egyik természetesen a kikötő, a másik kettőt véletlenszerűen, 
     munkások húzásával válasszátok ki.
•  Mindketten választotok magatoknak egy játékosszínt és annak palazzója mellett megkapjátok:
      - az adott játékosszín összes családtagját;
      - az adott játékosszín mindhárom hintóját;
      - 2 dukátot;
      - 1 tetszőleges színű munkást.
•  Ezután mindketten választotok magatoknak a maradékból egy másik játékosszínt is, és megkapjátok:
      - e második játékosszínetek egy hintóját, amit pont úgy használtok, mint a másik hármat;
      - e második játékosszínetek két családtagját: az adott szín egyedi képességgel bíró családtagját, valamint
          azt a családtagot, aki sikeres eljegyzésnél 2 dukátot ad nektek.
•  Ennélfogva mindketten az alábbiak birtokában kezditek a játékot:
      - 6 családtag;
      - 4 hintó;
      - 2 dukát;
      - 1 munkás.
•  Aki közületek idősebb, az kapja a fehér hintót.
•  A kedvezéssávot nem használjátok. Mindig a kezdőjátékost - tehát akinél a fehér hintó van - kezelitek úgy,
     mintha előrébb lenne a kedvezéssávon.
•  A játék a 6. fordulóval ér véget, vagy előbb, ha bármelyikőtök összegyűjt legalább 25 befolyáspontot.
•  A játékszabályok egyebekben nem változnak.

A kiegyensúlyozottabb játékhoz az alábbi játékosszín-kombinációkat ajánljuk:

1. játékos: sárga + fekete

1. játékos: vörös + fekete

1. játékos: sárga + vörös

2. játékos: vörös + kék

2. játékos: zöld + kék

2. játékos: fekete + zöld



Ha végül sikerül felfogadnod az
aktuális városnegyeden lévő 
munkás(oka)t, váltsd ki ezt a 
képességet, hogy a készletből
elvegyél magadnak még 1, az
aktuális városnegyeddel mege-
gyező színű munkást.

Ha valaki - akár te, akár másik
játékos - akciójaként a közember
szolgálatba fogadását jelenti be,
váltsd ki ezt a képességet, hogy
kicseréld az aktuális városnegye-
den lévő közembert egy másik
városnegyeden lévő közemberrel.
A képesség csak akkor használ-
ható, ha mindkét városnegyeden
van legalább egy közember. Ha valaki - akár te, akár másik

játékos - akciójaként munkás(ok)
felfogadását jelenti be, váltsd ki
ezt a képességet, hogy az aktuális
városnegyeden lévő összes mun-
kást kicseréld egy másik város-
negyeden lévő összes munkással.
A képesség csak akkor használ-
ható, ha mindkét városnegyeden
van legalább egy munkás.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
ellopj 1 dukátot egy, az aktuális
városnegyben jelen lévő játékos-
tól.

Ha valaki - akár te, akár másik
játékos - akciójaként a közember
szolgálatba fogadását jelenti be,
váltsd ki ezt a képességet, hogy
megnézd a közemberpakli legfel-
ső lapkáját, és ha akarod, cseréld
ki azt az aktuális városnegyeden
lévő közemberrel.

Ha sikeresen végrehajtasz egy
akciót - ami azonban nem az 1
dukát elvétele -, váltsd ki ezt a
képességet, hogy kapj 1 dukátot
a bankból.

Ezt a képesség olyan, mint a 
Custosé, és megvédhetsz vele
a Sicariustól vagy a Venenumtól
az aktuális városnegyedben egy
már családtagoddal eljegyzett 
menyasszonyot vagy megvédhe-
ted az ottani követséged egy tag-
ját.
A Custos csak egyetlen Sicarius 
vagy Venenum ellen ad védelmet, 
azonban egyazon követségben
több Custos is lehet, hogy több
gyilkossági kísérletet megaka-
dályozzanak.

Ha végül sikerül eljegyzést tarta-
nod az aktuális városnegyedben, 
váltsd ki ezt a képességet, hogy 
a menyasszony hozományán fe-
lül még kapj 2 dukátot a bank-
ból.

Lapkalista a képességeik magyarázatával

Családtagok

Isacco Carretto

Mileto Carretto
Taddeo Foglietta
Luigi Granara
Luca Malabita
Raffaele Oliva

Filippo Carretto
Oberto Foglietta
Enrico Granara
Matteo Malabita
Isandro Oliva

Carlo Carretto
Franco Foglietta
Gianluca Granara
Paolo Malabita
Geremia Oliva

Giorgio Granara

Antonio Oliva

Aldo Foglietta

Raineo Malabita
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Ha valaki - akár te, akár másik
játékos - akciójaként a közember
szolgálatba fogadását jelenti be,
váltsd ki ezt a képességet, hogy
megnézd a közemberpakli legfel-
ső lapkáját, és ha akarod, cseréld
ki azt az aktuális városnegyeden
lévő közemberrel.  

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
az aktuális városnegyedben egy
szószólónak 2-vel lecsökkenjen a 
hírnévértéke e városnegyed vég-
rehajtásának végéig.

Ha valaki akciójaként eljegyzést
jelent be, váltsd ki ezt a képessé-
get, hogy megakadályozd, hogy
az aktuális városnegyedben 
bármiféle eljegyzésre kerüljön 
sor e városnegyed végrehajtásá-
nak végéig. Igen, rád is hat, te 
se tarthatsz itt eljegyzést!

(2 van belőle)

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
az aktuális városnegyedben a 
többi játékos szószólóinak mind
2-vel lecsökkenjen a kellemérté-
ke e városnegyed végrehajtá-
sának végéig.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
egy játékost arra kényszeríts, 
hogy szószólóját kicserélje kül-
döttsége egy másik karakterére 
- amennyiben ez lehetséges.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
az aktuális városnegyedben min-
den menyasszonynak 3-mal meg-
nőjön a kellemértéke e városne-
gyed végrehajtásának végéig.

(2 van belőle)

Váltsd ki ezt a képességet, hogy 
ellopj 1 dukátot egy olyan játékos
kincstárából, aki jelen van az ak-
tuális városnegyedben; emellett
még kapsz 1 dukátot a bankból.

Közemberek

Contado: A falusiakat sarlóikon jelöli.

Kikötő: A kikötőben dolgozókat és lófrálókat erszényikon jelöli. 

Geminus

Calumniator

Venefica

Leprosus 

Emisssarius

Puella

Latro



Ha egy másik játékos akciójaként 
az aktuális városnegyedben tart-
tandó eljegyzést jelent be, váltsd 
ki ezt a képességet, hogy ezen vá-
rosnegyedben jelen lévő összes
játékostól - a házasulandótól
is - begyűjtsél 1-1 dukátot. Az
lényegtelen, hogy utána valóban
megtartják-e az eljegyzést vagy
sem.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
az aktuális városnegyedben a
saját szószólódnak 2-vel megnő-
jön a  hírnévértéke e városnegyed 
végrehajtásának végéig.

(2 van belőle)

Váltsd ki a képességét, hogy az aktuális városne-
gyedben meggyilkolj egy menyasszonyt vagy egy
karaktert:
•  Ha egy karakterrel végzel, annak lapkája vissza-
     kerül tulajdonosa palazzójának lapkarészére.

•  Ha menyasszonnyal végzel, annak lapkáját dob-
     játok el és csapjatok fel helyette egy másikat (l.
     az idevágó szabályokat a 13. oldalon).

Sicarius nem állítható meg másik Sicarius-
szal, sem Venenummal.

(3 van belőle)

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
kicseréld az aktuális városnegye-
den lévő egyik menyasszonyt egy 
másik városnegyeden lévő meny-
asszonnyal. Egyik menyasszony-
nak sem lehet jegyese, és a kicse-
rélt menyasszonyoknak azonos
fajtájúaknak (legszebb, ill. kevés-
bé szép) kell lenniük.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
kicseréld az aktuális városnegye-
den lévő egyik menyasszonyt egy
menyasszonyra a dobozból. A
visszatett menyasszonynak nem
lehet jegyese, és a kicserélt meny-
asszonyoknak azonos fajtájúak-
nak (legszebb, ill. kevésbé szép) 
kell lenniük.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
az aktuális városnegyedben az
összes többi játékos szószólójá-
nak 1-gyel lecsökkenjen a hírnév-
értéke e városnegyed végrehajtá-
sának végéig. A saját szólószód-
ra nem hat.

Amicus

Tabularius

Sicarius

Corruptor

Tutor

Magistratus

Belváros: A gazdag és fontos polgárokat prémsapkaikon jelöli.
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Amikor egy másik játékos akció-
jával eljegyzést tart az aktuális 
városnegyedben, váltsd ki ezt a 
képességet, hogy az illető helyett
te kapd meg a menyasszony tel-
jes hozományát (de a befolyás-
pontokat továbbra is az eljegy-
zést tartó játékos kapja meg).

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
az aktuális városnegyedben 2-vel
megnőjön a nemesúr hírnévér-
téke e városnegyed végrehajtá-
sának végéig.

(2 van belőle)

Ha végül sikerül felfogadnod az
aktuális városnegyeden lévő 
munkás(oka)t, váltsd ki ezt a 
képességet, hogy e munkás(ok)
színét átváltoztasd egy általad
választott színre. Ha több 
munkás van az aktuális vá-
rosnegyeden, mind ugyan-
arra a színre vált.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
a többi játékos mindegyike csak 
neked megmutassa a markában 
szorongatott összes lapkát.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy:
•  Beadj 1 munkást palazzódról,
     hogy kapj 3 dukátot.
 VAGY
•  Veszíts 1 befolyáspontot, hogy
     kapj 6 dukátot.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy meg-
védj az aktuális városnegyedben egy
családtagoddal eljegyzett menyasszonyt
vagy vagy ugyanitt megvédd a követsé-
ged egy tagját a Sicariustól vagy a Ve-
nenumtól. A Custos csak egyetlen Sica-
rius vagy Venenum ellen ad védelmet, 
azonban egyazon követségben több 
Custos is lehet.

(2 van belőle)

Amint épp bejelenti akcióját az
aktív játékos, váltsd ki ezt a ké-
pességet, hogy kénytelen legyen
másik akciót választani. (Az 1
dukát elvételét nem változ-
tathatod meg Magával.) Az
aktív játékos ekkor nem halaszt-
ja el akcióját, csupáncsak mási-
kat kell bejelentenie.

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
az aktuális városnegyedben a
saját szószólódnak 3-mal megnő-
jön a  kellemértéke e városne-
gyed végrehajtásának végéig.

Amica

Fraudator

Mediator

Falconarius

Mercator

Custos

Maga

Poeta

Fellegvár: A fellegvár lakóit és védőit kardikon jelöli.

Piactér: A vásári forgatag szereplőit mérlegikon jelöli.



Váltsd ki ezt a képességet, hogy
megakadályozd, hogy bárki is
az aktuális városnegyedben 
munkás(oka)t fogadjon fel e
városnegyed végrehajtásának 
végéig. Ez a Vinum képességét
is meggátolja.
Igen, rád is hat, te se fogad-
hatsz fel munkást!

Ha valaki - akár te, akár másik
játékos - akciójaként a közember
szolgálatba fogadását jelenti be,
váltsd ki ezt a képességet, hogy
kicseréld az aktuális városnegye-
den lévő közembert egy másik
városnegyeden lévő közemberrel.
A képesség csak akkor használ-
ható, ha mindkét városnegyeden
van legalább egy közember.

Praeco Scurra

Ugyanaz, mint a Custos. Váltsd ki 
a képességét, hogy megvédd az 
aktuális városnegyedben egy csa-
ládtagod menyasszonyát vagy
ugyanitt a követséged egy tagját 
a Sicariustól vagy a Venenumtól. 

(7 van belőle, 4 világosabb, 3
sötétebb háttérrel)

Ugyanaz, mint a Sicarius. Váltsd 
ki a képességét, hogy az aktuális 
városnegyedben meggyilkolj egy 
menyasszonyt vagy  egy karak-
tert:
•  A megölt karakter lapkája tu-
     lajdonosa palazzójára kerül.
•  A megölt menyasszony lapká-
     ját dobjátok el és helyette
     csapjatok fel másikat.
Venenum nem állítható meg 
Sicariusszal/Venenummal.

(8 van belőle, 4 világosabb, 4
sötétebb háttérrel)

Váltsd ki ezt a képességet, hogy
az aktuális városnegyedben a
saját szószólódnak 4-gyel megnő-
jön a  kellemértéke e városne-
gyed végrehajtásának végéig.

(4 van belőle)

Váltsd ki ezt a képességet, hogy 
az aktuális városnegyedben a
saját szószólódnak 3-mal megnő-
jön a  hírnévértéke e városne-
gyed végrehajtásának végéig.
(4 van belőle)

Váltsd ki ezt a képességet, hogy 
az aktuális városnegyedben te 
legyél a játéksorrendben legelső
játékos e városnegyed végrehaj-
tásának végéig. Az Edictum erő-
sebb a jegyességeknél is.
Ha többen is kijátszotok Edic-
tumot egyazon városnegyedben,
a ti egymás közötti sorrendete-
ket a kedvezéssávon elfoglalt
pozíciótok határozza meg.

(4 van belőle)

Váltsd ki ezt a képességet, hogy 
a készletből kapj 1, az aktuális
városnegyed színével megegyező
színű munkást. Ehhez nem 
kell munkásfelfogadásos
akciót csinálnod.
(5 van belőle, 4 világosabb, 1
sötétebb háttérrel)

Antidotum VenenumAnulus

Vestis

Edictum

Vinum

Termékek
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a városnegyed ura

befolyáspont

egydukátos

valamilyen színű munkás

bármilyen színű munkás

hírnévérték

kellemérték

eljegyzés

egy szószóló/
az összes többi 
szószóló

a városnegyeden belüli
sorrend meghatározása
során

az akciók végrehajtása
során

tartósan ható képesség

amikor egy játékos el-
jegyzést jelent be

amikor te sikeresen vég-
rehajtasz egy eljegyzést

amikor egy játékos köz-
ember szolgálatba foga-
dását jelenti be

amikor egy játékos a
munkás(ok) felfogadását
jelenti be

amikor te sikeresen fel-
fogadod a munkás(oka)t

fizess egy-több befolyáspon-
tot, hogy megnöveld saját
szószólód hírnévértékét

fizess egy-több dukátot, 
hogy megnöveld saját szó-
szólód kellemértékét

dobj el egy karakter-
lapkát, hogy áthe-

lyezd hengeredet a
kedvezéssávon

a karakterlapkák
képességei nem 

hatnak

egy játékos/
az összes többi
játékos

bármelyik akció/
bármelyik akció,
kivéve az 1 dukát
elvételét

meggyilkolás

megakadályozáslapkák megszemlélése

közemberlapka/
közemberpakli

hozomány

elvétel 

megváltoztatás

ellopás

kicserélés

Szimbólumok

menyasszonylapka/
menyasszonypakli

A lapkák szimbólumai

A nemesurak szimbólumai A játéktábla szimbólumai



A játékmenet áttekintése

Terminus technikusok

A játék a 6. forduló végén fejeződik be, vagy előbb, ha van olyan játékos, akinek legalább 20 ill.
25 befolyáspontja van.

1) Lapkalerakás 4) A forduló vége

2) Kolóniák

Ha ez volt a 6. forduló vagy ha legalább egy játé-
kos rendelkezik a szükséges mennyiségű befolyás-
ponttal, a játék véget ér; máskülönben új forduló
kezdődik:

3) Városnegyedek

2 akció végrehajtása az alábbiak közül:
•  küldöttség indítása egy városnegyedbe
•  küldöttség indítása a kolóniákra
•  küldöttség megerősítése
•  hízelgés a dózsénak
•  passzolás

A kedvezéssáv sorrendjében:
•  Minden játékos 1 dukátot kap a palazzóján lévő
     összes munkása után.
•  Minden játékos építhet egy műhelyt magának.
•  Annak ellenőrzése, véget ért-e a játék?
•  Minden játékosnak 1 dukátot kell fizetnie a pa-
     lazzóján lévő összes közembere után.
•  Minden játékos visszavásárolhatja műhelye el-
      használt termékeit, darabját 1 dukátért.

I. A sorrend meghatározása
•  a legszebb menyasszony jegyese
•  a kevésbé szép menyasszony jegyese
•  a legnagyobb hírnevű szószóló

E lépés során kiválthatók       -szimbólumos lapkák
képességei.

•  Minden városnegyedben:
   - le kell rakni oda 1 munkást
   - le kell rakni oda 1 befolyásjelzőt
   - ha nem vette el senki a felcsapott közemberlap-
       kát, azt el kell dobni
   - új közemberlapkát kell felcsapni
•  A fehér hintót birtokosa átadja bal oldali szom-
     szédjának.
•  Mindenki a markába veszi palazzójáról az összes
     lapkát.

II. Akciók végrehajtása
•  valamelyik menyasszony eljegyzése
•  munkás(ok) felfogadása
•  a közember szolgálatba fogadása
•  befolyásjelző(k) begyűjtése
•  1 dukát elvétele

E lépés során kiválthatók       -szimbólumos lapkák
képességei.

Aktív játékos: A játékos, aki az aktuális városnegyedben bejelent és végrehajt egy akciót.

Családtag: A játék kezdetén megkapott karakterlapka, a háttérszíne ugyanaz, mint a palazzóé (játékosszín).

Aktuális városnegyed: Az éppen végrehajtott városnegyed.

Bejelentés: Amikor az aktív játékos hangosan közli, milyen akciót kíván végrehajtani az aktuális városne-
gyedben.

Forduló: A fordulóban minden játékban lévő (azaz aktív) városnegyed egyszer végrehajtódik. Minden 
forduló az alábbi négy fázisból áll:
 1) Lapkalerakás
 2) Kolóniák
 3) Városnegyedek
 4) A forduló vége
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A latin szavak jelentése

Hírnévérték: A nemesúr-, családtag- és közemberlapkák bal felső sarkában, egy pajzson látható szám. A 
társadalmi státuszt mutatja.

Kellemérték: A menyasszony- és családtaglapkák jobb felső sarkában, egy rubinton látható szám. Család-
tagnál azt mutatja meg, mennyire jóképű e férfi, menyasszonynál pedig azt, mennyire szép e leányzó.

Közember: A városnegyedek szolgálatba fogadható lakója; karakter, de nem családtag.

Közember szolgálatba fogadása: Közemberlapka elvétele az aktuális városnegyedről.

Küldöttség: 1-3 összetartozó lapka (karaerek és/vagy termékek) egyazon városnegyedre vagy hajóra le-
rakva. 

Munkás felfogadása: Munkás elvétele az aktuális városnegyedről.

További befolyáspontok: A játékostáblára nyomtatott befolyáspontok a menyasszonylapkák helyénél. 
Ha egy játékos szószólója eljegyzi ezt a menyasszonyt, a játékos ezeket a befolyáspontokat is megkapja.

Szószóló: A küldöttség egy tagja, családtag vagy közember. A sorrendlépés során jelölik ki vezetőnek.

     

Köszönjük minden kickstarteres támogatóknak!

Nagyon köszönjük azokat, akik jelentősebben segítettek minket:

Anders Flonk,  Andrea Vitagliano,  Andrew “Dr. Drew” Schiemel,  Asami Iwashita,  Carlo Rigon,  Cesare 
Navarotto, Corinna Vigier, Daniele Madama, Dimitrios Filippatosthx, Emilia Ciardi, Francesco Lenardi, 
Francis Helie, Francisco “Paco”, Franck Alexandre, Geoffroy Baylaender, Gianluca Lodi, Gianni Cottogni,
Gregory, James H Jones, Jim Groffen, Kah Phun Ooi, Lauren Chaplo, Lorenzo Favilli, M. Thoudal, 
Marcus Ervin III, Markus Bayer, Martin Mußmann, Mattia Bergomi, Maxfield Stewart, Nicola Tateo, Paolo 
“Unicorn” Fabbrizio, Paolo Baronio, Paolo Cella, Petr Shestov, Richard Stephens, Saul & Otto, Sebastian 
D’Alesio, Sheng “YoSoO” Ye, Shigeru Nakasone, Steffen Kober, Tony Hooker, Van Tuykom Alex, Wade 
Woelfle

Külön köszönjük azoknak, akik a Spielschmiedén támogattak minket:

Andrea & Päde Lüscher-Caderas, Ansgar Höber,  Daniel Scherm, Manfred Meier,  Markus Suritsch,  
Steffen Dannemann, Thomas Licher

Amica: Szerető

Amicus: Vőfély

Antidotum: Ellenméreg

Anulus: Gyűrű

Calumniator: Becsmérlő

Corruptor: Csábító

Custos: Őr

Edictum: Rendelet

Emissarius: Követ

Falconarius: Solymász

Fraudator: Csaló

Geminus: Iker

Latro: Tolvaj

Leprosus: Leprás

Maga: Bűbájos

Magistratus: Elöljáró

Mediator: Közvetítő

Mercator: Kereskedő

Poeta: Költő

Praeco: Kikiáltó

Puella: Szolgálólány

Scurra: Bolond

Sicarius: Bérgyilkos

Tabularius: Levéltárnok

Tutor: Magántanító

Venefica: Boszorkány

Venenum: Méreg

Vestis: Ruházat

Vinum: Bor



Közreműködők:

Tervezők: Andrea Gallazzi, Elisa Lenardi és Pietro Navarotto
Illusztrátor: Alan D’Amico
Tördelő: Paolo Ghilardelli

Az angol szabály elkészítésében segédkezett: Andrew Oborn, Andrew Schiemel, Gary Perrin, 
Michael  Hartwell, Olav Fakkeldij
A francia szabály elkészítésében segédkezett: Jean Dorthe, Jean-Michel Auzias
A német szabály elkészítésében segédkezett: Pierre Dierks, Peer Lagerpusch
Magyar játékszabály: Thaur

További közreműködők: Adrian Smorley, Alberto Rossi, Alessandro Bertonazzi, Alessandro 
Zanelli, Andrea Gherardi, Beat-Giva, Dave Armstrong, Gary Perrin, Giuseppe Gandolfini, 
Il Baro, Marco “Il Carpando”, Stefano Consolaro, Stefano Torre

Más nyelvű játékszabályt keresel?

www.spaceballoongames.com/our games/Brides&Bribes/Rules

Hiányzik egy tartozék?

www.spaceballoongames.com/EmailUs

Szeretnél további híreket, információkat?

www.spaceballoongames.com/Newsletter vagy lájkold a Spaceballoon Facebook-oldalát

All rights reserved to Spaceballoon Games s.r.l.s
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