


Áttekintés

Tartalom

Játékötlet

A játék a 16-18. századokban játszódik, ahol királyi és főúri családok küzdöttek egymással a hata-
lomért és a hírnévért.

A játékosok angol, francia, spanyol és német királyi vagy főúri családokat irányítanak. Bárók, grófok, 
őrgrófok, earlök, hercegek igyekeznek még hangzatosabb címekhez jutni, meggazdagodni, impozáns 
palotákat és kastélyokat emelni, hogy hírnevük növekedvén utóbb királlyá, az állam fejévé váljanak. 
Ehhez persze elengedhetetlen az Egyház és a hadsereg támagatása. Azonban az intrikákkal teli világ 
veszélyes hely, orgyilkosok, forradalmárok, kivégzések és inkvizíciós perek tehetnek tönkre magasra 
törő terveket - még maguk a királyok sincsenek biztonságban. 

Az győz, aki a legtöbb befolyásos nemest irányítja a különböző tartományokban és udvarokban.

   szabályfüzet    5 nemestáblázat
   szövetzsák    16 hatszögletű pontjelző
   játéktábla    8 négyszögletű pontjelző
   fordulójelző    3 nagy kerek pontjelző
   forradalmárkártya   24 kis kerek pontjelző
   forradalomkorong   160 nemeslapka (minden színben 32)
   70 nemeskártya   15 kocka (minden színben 3)
   100 jellemzőkártya   5 ponthenger (minden színben 1)
      29 áruláskártya

A játékosok, egy-egy befolyásos dinasztia fejei, igyekeznek minél több nemesüket elhelyezni négy ország-
ban. Senkinek sincs meghatározott országa, mindenki szabadon rakhat le az üres dobozokra nemeseket. 
Minden dobozon látható, milyen nemes rakható le oda. A játékosok jellemzőkártyákat gyűjtenek és 
nemestáblázatukról olvassák le, hogy milyen kártyakombinációk kellenek a különféle nemesek játékba 
hozatalához. Aki rendelkezik a szükséges kártyákkal, beadja azokat, felrakja egy nemesét és maga elé vesz 
egy ahhoz tartozó nemeskártyát, ami a játék végéig előtte marad.

Ahogy mind több nemes kerül játékba és egyre fogynak az üres dobozok, úgy kezdenek a játékosok a jel-
lemzőkártyák helyett áruláskártyákat gyűjteni, ezek révén ugyanis eltávolíthatják a már felrakott nemeseket, 
hogy saját nemeseiket rakják le azok helyett. Az orgyilkos tőre, a hóhér bárdja, a nyaktiló, a bitófa, az 
inkvizíció mind-mind veszélyt jelent a nemesekre, legyenek bár kicsinyek vagy nagyok.

A játékosok igazából győzelmi pontokat gyűtjenek. Pont jár az egy adott területre lerakott nemesért, azért, 
ha egy ország minden területére felkerült saját nemes, de azért is, ha egy játékos már minden fajtájú 
nemesből felrakott legalább egyet. A játék három fordulóból áll, és minden forduló végén minden ország-
ban pontok járnak a két legtöbb befolyással rendelkező játékosnak. Végül a játék végén, az 1789-es forduló 
után pontokat kap az, aki egy adott fajtájú nemesből a legtöbbet hozta játékba. Az győz, aki a legtöbb 
pontot gyűjtötte össze.



Tartozékok
70 nemeskártya: 7 típus (rang), minden rangból (bárótól királyig) 10

100 jellemzőkártya: 9 típus

hátlap

29 áruláskártya: orgyilkos, 4 országspeci�kus lap, 6 dupla országspeci�kus lap

hátlap

160 nemeslapka: minden színből 32, 4-4 minden rangból, kivéve báróból és grófból, azokból 6-6

16 hatszögletű 
pontjelző

8 négy szögletű 
pontjelző

3 nagy kerek
pontjelző
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pontjelző fordulójelző
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(minden színben 3)

5 nemestáblázat



Áttekintés

Előkészületek

A játéktáblán Európa egy része látható, főként az a négy ország, amelyekben a játék zajlik. Minden ország
területekből áll, és minden területen található egy hatszög, valamint egy vagy két doboz. Terület lehet
tartomány (vékony keretek) és főváros (vastag keretek). Például Nagy-Britanniában 3 terület van: Írország 
tartomány (2 doboz), Skócia tartomány (2 doboz) és a főváros (1 doboz).
Minden dobozon látható egy kép, ez jelzi, hogy milyen nemes rakható le ide.
Minden hatszögben található egy szám. A játék elején egy olyan hatszögletű jelzőt kell ide rakni, amin
ugyanez a szám szerepel; továbbá befolyásegyenlőségnél ez a szám dönt két játékos között a fordulók
végén (akinek nagyobb számnál van a nemese, az győz).
Minden ország mellett, (általában) a tengerparton található két négyzet az ország színében. Ide kerülnek
az ország négyszögletű pontjelzői. Minden országhoz tartozik még egy nagy doboz, hat kerek mezővel,
ide kerülnek az ország kis kerek pontjelzői.
A játéktábla jobb alsó sarkába kerülnek a nagy kerek pontjelzők.
A játéktábla jobb felső sarkában vannak a fordulókat jelképező zászlók.
A játéktáblát a pontsáv keretezi.

Az első játék előtt a matricákat fel kell ragasztani a pontjelzőkre.
1) A nemeskártyákat típus szerint szét kell válogatni és a hét paklit a játéktábla jobb oldala mellé kell
készíteni. A paklik sorrendje: király, főherceg, herceg, őrgróf, earl, gróf, báró.
2) A játékosszám függvényében bizonyos jellemzőkártyákra nincs szükség:
 5 játékos: mindegyikre szükség van
 4 játékos: nincs szükség az 5-ös kártyákra
 (amelyek jobb alsó sarkában egy 5-ös van) 
 3 játékos: nincs szükség a 4-es és az 5-ös kártyákra
 2 játékos: nincs szükség a 3-as, 4-es és 5-ös lapokra

3) A jellemzőkártyákat meg kell keverni, majd képpel lefelé húzópakliként lerakni a játéktábla bal oldala 
mellé. Ezután a felső 10 lap közé be kell keverni a forradalomkártyát, és ezt a 11 lapot külön húzópakliként 
félre kell tenni - e pakli tetejére rá kell rakni a forradalomkorongot. Végül a rendes húzópakli felső 6 lapját 
fel kell csapni és a játéktábla mellé kirakni.
4) Az áruláskártyákat meg kell keverni, majd képpel lefelé húzópakliként lerakni a játéktábla bal oldala
mellé. Ezután a felső 2 lapját fel kell csapni és a játéktábla mellé kirakni.

5) A hatszögletű pontjelzőket le kell rakni a játéktábla hatszögletű mezőire úgy, hogy a mezőkön és a
jelzőkön látható számok megegyezzenek. Nagy-Britanniára vörös, Franciaországra kék, Spanyolországra
sárga, Németországra zöld jelzők kerüljenek.
6) A négyszögletű pontjelzőket az országokhoz tartozó négyzet alakú mezőkre kell lerakni úgy, hogy a
mezőkön és a jelzőkön látható számok megegyezzenek. Nagy-Britanniára vörös, Franciaországra kék, 
Spanyolországra sárga, Németországra zöld jelzők kerüljenek.
7) A kis kerek jelzőket az országokhoz tartozó kerek mezőkre kell lerakni úgy, hogy a mezőkön és a jelző-
kön látható számok megegyezzenek. Minden országhoz hat ilyen jelző tartozik, három több, három keve-
sebb pontot érő (például Franciaországhoz három tízpontos és három kétpontos jelző tartozik).
8) A nagy kerek jelzőket (16, 12 és 8 pont) a játéktábla jobb alsó sarkában található mezőke kell lerakni.
Két játékos esetén a 12 pontos jelzőt vissza kell rakni a dobozba.

9) Mindenki felrakja saját pontjelzőjét a pontsáv 0-s mezőjére.
10) A fordulójelzőt az 1589-es zászlóra kell tenni.



A játék menete

fordulók

A játék három fordulóból áll, ezek során a játékosokra többször is sor kerül; végül mindegyik forduló értéke-
léssel zárul. Véletlen segítségével ki kell jelölni a kezdőjátékost, aki kártyákat húz és végrehajtja akcióit. Miu-
tán köre véget ért, a húzópaklik tetejéről lapokat felcsapva pótolja az általa elvett kártyákat.
Ezután a balján ülő játékoson a sor, és így tovább, az óramutató járása szerint, míg ki nem fogy a jellemző-
pakli. Innentől a forradalompakliból húznak, míg fel nem csapják a forradalomkártyát. Ekkor az 1589-es
forduló azonnal befejeződik, értékelésre kerül sor.

A fordulójelző átkerül az 1689-es zászlóra. Az új forduló kezdetén egy játékosnál legfeljebb 6 jellemzőkártya
lehet (a kurtizánokkal is számolva), valamint 2 áruláskártya - a többit el kell dobni.
Az összes, nem kézben lévő jellemzőkártyát megkeverve új húzópaklit kell alkotni, és miként az előkészületek-
nél, újra kell alkotni a 11 lapos forradalompaklit és fel kell csapni 6 lapot. Az áruláspaklit nem kell megke-
verni, de a felcsapott kér áruláskártyát a dobott lapokhoz kell rakni és helyettük két másikat kell felcsapni.
Aki épp soron volt, amikor előjött a forradalomkártya, pontosan ott folytatja a körét, ahol az az előző forduló-
ban megszakadt. A játék a fentebb leírtak szerint folyik az 1689-es, majd az 1789-es forduló végéig. A játék
az 1789-es értékelés után fejeződik be a végső értékeléssel.
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A forduló
Az éppen soron lévő játékosnak (az aktív játékosnak) 
választania kell az alábbi két lehetőség közül:
Az éppen soron lévő játékosnak (az aktív játékosnak) 
választania kell az alábbi két lehetőség közül:

1. lehetőség: jellemzőkártya
A játékos jellemzőkártyákat húz, majd játékba 
hozhat egy vagy több nemest.
A kártyahúzásnál két lehetőség közül választ:
   a) A játékos elvesz három kártyát.
   b) A felcsapott lapok mindegyikét félrerakja, és 
helyettük felcsap másik hatot. Ezután elvesz egy 
kártyát. Köre végén a félrerakott hat kártyát vissza 
kell keverni a húzópakliba. Ez a lehetőség nem 
választható akkor, ha ehhez a forradalompakliból
kellene egy vagy több lapot felcsapni.
Mindkét lehetőségnél a játékos vehet el kártyát a
felcsapottak közül vagy a húzópakli tetejéről. Az
elvett lapokat a játékos a kezébe veszi.
Köre végén a játékosnak legfeljebb 10 jellemzőkár-
tya lehet a kezében; ha több van a kezében, el kell 
dobnia annyit, hogy 10 maradjon.

2. lehetőség: áruláskártya
A játékos elvesz egy áruláskártyát és egy jellem-
zőkártyát, majd kijátszhat egy vagy több árulás-
kártyát, végül játékba hozhat nemeseket a 
megölteket pótlandó.
A játékos a lapokat elveheti a felcsapottak közül
vagy a paklik tetejéről. Az elvett áruláskártyát a
kezébe veszi, de nyomban ki is játszhatja. Ha a ke-
zébe veszi, utóbb másik saját körében felhasznál-
hatja, ha akkor is a 2. lehetőség mellett dönt. A 
játékos bárhány áruláskártyát kijátszhat. Nem
játszhat ki áruláskártyát körében az a játékos, 
aki az 1. lehetőséget választotta.
Minden kijátszott áruláskártyánál a játékosnak meg 
kell jelölnie egy nemest, aki ennek a célpontja. Egy 
körben egy nemes csak egyszer választható célpon-
tul, így több áruláskártya kijátszásánál mindnek 
másik célpontot kell választani.
Ha az árulás révén a célpont nemes meghal, a játé-
kos kijátszhat a kezéből megfelelő jellemzőkártyá-
kat, hogy a helyére felrakja saját nemesét. 
Köre végén a játékosnak legfeljebb 4 áruláskártya
lehet a kezében; ha több van a kezében, el kell
dobnia annyit, hogy csak 4 maradjon.

Elvett lapok pótlása: Akár az 1., akár a 2. lehetőség
mellett döntött a játékos, köre végén az általa elvett

felcsapott lapok helyére új lapokat kell felcsapni.

Legelső kör: A játékosok legelső körükben csak az
1. lehetőséget választhatják, és a játéksorrendben
betöltött helyüktől függ, hány lapot húzhatnak:
 2 játékos: 2, 3 (a kezdőjátékos 2, a másik 3)
 3 játékos: 1, 2, 3
 4 játékos: 1, 1, 2, 3
 5 játékos: 1, 1, 2, 2, 3

A játéktábla dobozain nemesek képei láthatók:
csak ilyen nemes rakható az adott helyre, más-
milyen nem.

Példa: Erre a tartományra
csak egy gróf, illetve egy earl
rakható le (a sorrendjük
nem számít).

Minden játékosnak van egy nemestáblázata, erről
leolvashatja, milyen jellemzőkártyák kellenek egy
adott nemes játékba hozásához.

Példa: Earl játékba hozásához egy-egy rangra, 
seregre és kastélyra van szükség.

A játékosok jellemzőkártyákat gyűjtenek, hogy
azokkal nemeseket hozhassanak játékba.
Az 1. lehetőségnél a játéktábla üres dobozaira
rakhatók fel nemesek. Az aktív játékos bárhány
nemest játékba hozhat, amíg képes beadni az
ehhez szükséges kártyákat.
A 2. lehetőségnél csak olyan dobozokra rakhatók
fel nemesek, ahonnét ebben a körben kerültek le
megölt nemesek.

A beadott kártyák a dobott lapokhoz kerülnek,
és a játékos nemeslapkáját felrakja a dobozra.
Ezután elvesz egy nemeskártyát a megfelelő pakli
tetejéről, kirakva azt a lapot maga elé képpel fel-
felé.

Nemes játékba hozása



Felrakott nemes eltávolítása

Áruláskártya kijátszása: Háromféle áruláskártya van:
orgyilkos, országspeci�kus lap (1-1 Nagy-Britannia,
Franciaország, Spanyolország és Németország számá-
ra), dupla országspeci�kus lap. A 2. lehetőséget vá-
lasztó játékos kijátszhatja az éppen felvett áruláskár-
tyát is, meg azokat is, amelyek már a kezében voltak;
körében bárhány áruláskártyát kijátszhat. Minden
kijátszott áruláskártyához ki kell jelölnie egy célpon-
tot, egy nemest - de egy nemest csak egyszer jelölhet
ki körében célpontnak, így ha a kísérlet sikertelen, ez
a nemes a dobozon marad, nem jelölhető ki ebben a
körben újabb kijátszott áruláskártya célpontjának.
Ha az árulás sikeres, az aktív játékos felrakhat saját
nemest az eltávolított helyére, de a megölt nemesek 
közül legfeljebb egy maradhat pótolatlan! Ha például
az aktív játékos csak egy nemest öl meg, vagy üresen
hagyja annak helyét, vagy felrakja oda egy nemesét;
ha viszont két nemest öl meg, legalább az egyik helyé-
re fel kell raknia egy nemesét, és így tovább.

Orgyilkos: Az aktív játékos ilyen kártya kijátszásával
megpróbál végezni egy másik játékos 
egy nemesével. Ha egy ilyen kártyát 
játszik ki, bármelyik tartományon 
lévő ellenséges nemest választhatja; ha
két ilyen kártyát játszik ki, bármelyik 
fővároson lévő ellenséges nemest vá-
laszthatja. Ezután berakja három koc-
káját a zsákba, valamint berakja oda a 
célpont tulajdonosának egy kockáját. Húz a zsákból 
egy kockát: ha az a sajátja, a gyilkossági kísérlet sike-
rült, és a nemes átforgatva a hatszögletű mezőre kerül. 
Ezután, ha akarja és képes rá, felrakhatja a helyére egy 
saját nemesét. Ha viszont az ellenfél hengerét húzza ki 
a zsákból, a kísérlet sikertelen volt. Végül a kijátszott 
egy vagy két orgyilkoskártyát a dobott áruláskártyák-
hoz rakja, valamint kiveszi a zsákból az összes kockát.

Országspeci�kus lapok: Négyféle ilyen kártya van,
a színük az országuk színe.

   hóhér (Nagy-Britannia)   nyaktiló (Franciaország)
   bitófa (Németország)       inkvizíció (Spanyolország)
Ha az aktív játékos kijátszik egy ilyen kártyát, az adott
ország egy tartományáról (de nem a fővárosról) levesz
egy ellenséges nemest - ha például nyaktilót játszik ki,
egy francia tartományról vesz le egy ellenséges nemest.

Példa: A kék játékos felrakja egy earljét a dobozra,
majd elvesz egy earlkártyát és lerakja azt maga elé.

Az egy területen lévő két nemes tartozhat ugyanah-
hoz a játékoshoz is, így a fenti példában a kék játékos 
felrakhatná egy gró�át a terület másik dobozára.

A kurtizánok: Nemes játékba hozásánál beadható 
kurtizánkártya hiányzó jellemzőkártya helyett, 
mintegy dzsókerként. Egy nemesnél csak egy kurti-
zánkártya használható fel. Báró és király játékba ho-
zásánál nem adható be kurtizánkártya. Egy játékos 
kezében több kurtizánkártya is lehet.

Példa: A kastély helyett a játékos kurtizánt ad be az 
earl lerakásánál.

Játéktáblára felrakott nemes csak áruláskártyával tá-
volítható el. Ha a kísérlet sikeres, a nemes lapkáját 
át kell forgatni másik oldalára és át kell tenni a hat-
szögletű mezőre. (Ez azért fontos, mert pontok jár-
nak annak, aki egy ország minden területére rakott 
fel nemest, és a megölt nemesek is számítanak.) Az 
aktív játékos a megölt nemes helyére, ha akar és 
képes, felrakhatja egy saját nemesét, beadva a meg-
felelő jellemzőkártyákat. Fontos, hogy a 2. lehetősé-
get választotta köre elején, a már eleve üres dobo-
zokra nem rakhat fel nemeseket, csak oda, amelye-
ket ő maga tett üressé ebben a körben áruláskártyái-
val.
Saját nemes nem távolítható el áruláskártyával.



Ha az aktív játékos két ilyen, egyazon országhoz
tartozó kártyát játszik ki, levesz egy ellenséges ne-
mest az adott ország fővárosáról - ha például két
nyaktilót játszik ki, a francia főváros dobozáról
vesz le egy főherceget vagy egy királyt. Ezután az
üressé lett dobozra lerakhatja egy saját nemesét.

C) Dupla országspeci�kus lapok: E hat kártya
használata megegyezik az ország-
speci�kus lapokéval, a különbség
csupán annyi, hogy két országhoz
is felhasználhatók. 
Példa: Ez a kártya használható 
Nagy-Britanniában (hóhérként) és
Németországban (bitóként) is.

Minden kijátszott áruláskártya a dobott árulás-
kártyákhoz kerül. Amikor kifogy az áruláspakli, a 
dobott lapokat megkeverve új paklit kell alkotni.

Példa: A kék játékos orgyilkos-
ságot kísérel meg a sárga herceg
ellen, és sikerrel is jár.

A meggyilkolt sára herceg lap-
kája képpel lefelé a hatszögletű
mezőre kerül. Az üressé lett
dobozra lerakható új herceg.

A kék játékos még ebben a 
körben be is ad jellemzőkár-
tyákat és felrakja ide egy her-
cegét, valamint maga elé vesz
egy hercegkártyát.

A játékos, akinek meghal egy nemese, nem adja
vissza a nemeskártyát, amelyet e nemes felrakásá-
nál kapott. E kártyák annak számontartására szol-
gálnak, hogy a játékosok hány nemest hoztak 
játékba, nem pedig arra, hogy hány van még 
ezek közül játékban. (A fenti példánál maradva a
sárga játékos megtartja hercegkártyáját.)

Értékelésre kerül sor, amikor: 1) egy területre felke-
rül az első nemes; 2) egy ország összes területére
felrakta egy játékos egy-egy nemesét; 3) egy játékos
minden típusú nemesből felrakott már egyet; 4) a 
fordulók végén (országok kiértékelése); 5) valamint
értékelésre kerül sor a játék legvégén is (a legtöbb
nemesért minden típusnál).

Az 5. pontot leszámítva mindegyik értékeléshez
tartoznak pontjelzők: aki pontot kap, maga elé
veszi a jelzőt, majd hengerével ennyi mezőt halad
a pontsávon. A jelzők segítenek abban, hogy a
játék végén utána lehessen számolni a pontoknak.

1) Hatszögletű pontjelzők
A játék kezdetén minden hatszögletű 
mezőre felkerül egy ilyen jelző. Az a 
játékos veszi el, aki elsőként rakja fel 
egy nemesét az adott területre - és persze nyomban 
le is lépi a pontsávon a kapott pontokat.

Példa: A 
kék játékos
lerak egy
főherceget és
elveszi a 7 
pontot érő
jelzőt. Ami-
kor majd valaki felrak ide egy királyt, azért nem 
kap pontokat; pontok mindig csak az adott területre
elsőként felrakott nemesért járnak.

2) Négyszögletű pontjelzők
Az a játékos, aki egy ország összes 
területére elsőként lerakta legalább 
egy-egy nemesét, megkapja az ország-
hoz tartozó két négyszögletű jelző 
közül az értékesebbet; a második játékos, aki eléri 
ugyanezt, megkapja a másik jelzőt. Nem szükséges, 
hogy egy adott terület mindkét dobozán ennek a 
játékosnak legyen nemese, elég egy - sőt, az is elég, 
ha meghalt nemese van ott (képpel lefelé a terület-
hez tartozó hatszögletű mezőn). Aki kap egy ilyen 
jelzőt, az utána erről az országról visszaveszi halott 
nemeseit. Egy országért egy játékos csak egy ilyen 
jelzőt kaphat.

Értékelések



Példa: A sárga játékos Nagy-Britannia minden terü-
letére lerakta már egy nemesét. A sárga királyt ugyan
már megölték, de képpel lefelé még mindig ott van a
területhez tartozó hatszögletű mezőn. A sárga játé-
kos elveszi a 4 pontos jelzőt, valamint visszaveszi
halott királyát.

3) Nagy kerek pontjelzők
Az első játékos, akinek sikerül fel-
raknia mind a hétféle nemesből 
legalább egyet, elveszi a 16 pontot érő nagy kerek 
jelzőt; akinek másodikként sikerül, a másodikat, 
akinek harmadikként, a harmadikat (két játékos 
esetén csak két jelző van). A játékosok előtt lévő 
nemeskártyák segítenek annak számon tartásában, 
ki hányféle nemest rakott már fel a játéktáblára.

4) Kis kerek pontjelzők
Minden forduló végén pontokat 
kap minden országban az ott leg-
befolyásosabb két játékos. Befo-
lyást a játéktáblán lévő nemesek 
adnak, rangjuk és tartózkodási 
helyük függvényében. Ha egy tartományban csak 
egy nemes van, az 2 befolyást jelent; ha ketten 
vannak, a rangosabb 2, az alacsonyabb rangú 1 be-
folyást biztosít. Ha egy fővárosban csak egy nemes 
van, az 4 befolyást jelent; ha kettő, a rangosabb 4, 
azalacsonyabb rangú 2 befolyást biztosít.

Össze kell számolni, hogy az egyes országokban ki-
nek van a legtöbb, illetve a második legtöbb befo-
lyása - ezért pontok járnak a következő táblázat 
szerint, és a játékosok megkapják a megfelelő pont-
jelzőket. Ha egy országban csak egy játékosnak van 
befolyása, a másik pontjelző visszakerül a dobozba.

 legtöbb befolyás 2. legtöbb befolyás
Franciaország  10   2
Nagy-Britannia   8   3
Spanyolország    7   4
Németország    6   5

Az esetleges egyenlőségek feloldása az alábbiak szerint
történik: 1) akinek az érintettek közül a legrangosabb
nemese van az országban, 2) akinek az érintettek kö-
zül több pontot érő területen (l. a hatszöget) van 
nemese.

Példa: Németország kiértékelése folyik éppen. A vörös
játékosnak 4 befolyása van (a főherceg), a sárgának 3
(2 a herceg, 1 az earl miatt), a kéknek 4 (2-2 az őr-
gróf és a báró okán). A vörös játékost kell úgy tekinteni,
mint akinek több befolyása van, mivel neki van a leg-
rangosabb nemese (egy főherceg). Ő 6 pontot kap, a kék
játékos 5-öt, a harmadik legtöbb befolyással bíró sárga
játékos viszont nem kap semmit.

Példa: 
Francia-
ország
kiértékelé-
se folyik 
éppen. A
vörös já-
tékosnak 
5 befolyá-
sa van (2
a főherceg,
2 a báró,
1 az earl
miatt), a
sárga játékosnak is 5 (2 a herceg, 2 az őrgróf, 1 a gróf



miatt), a kék játékosnak pedig csak 4 (király). A vö-
rös játékost kell úgy tekinteni, mint akinek a legtöbb
befolyása van, mivel neki van a legrangosabb nemese
(egy főherceg). 10 pontot kap, a sárga játékos 2-t, a
kék viszont nem kap semmit.

A dobozoknál mindig a felül 
lévő nemes a rangosabb.

Példa: A felül lévő herceg maga-
sabb rangú, mint az alul lévő 
earl.

5) Nemeskártyák (végső értékelés)
Az 1789-es forduló végi értékelés után kerül sor a
végső értékelésre. Meg kell nézni, hogy a nemesek
egy-egy fajtájából ki előtt van a legtöbb kártya - 
aki előtt, az pontokat kap, méghozzá:
 legtöbb báró  4 pont
 legtöbb gróf  6 pont
 legtöbb earl  8 pont
 legtöbb őrgróf 10 pont
 legtöbb herceg 12 pont
 legtöbb főherceg 14 pont
 legtöbb király 16 pont
Ha két játékos között egyenlőség van, mindket-
ten a pontok felét kapják. Ha három vagy négy
játékos között van egyenlőség, senki sem kap
pontot.

Példa: Egy játékos előtt ezek a nemes-
kártyák van-nak. Neki van a legtöbb 
bárója, ezért 4 pontot kap. A legtöbb őrgró�a is 
neki van, ezért 10 pontot kap. Két királya van, 
ahogy egy másik játékosnak is, vagyis kap 8 pon-
tot. Miként neki, két másik játékosnak is két gró�a 
van, ezekért egyikük sem kap pontot. Nem nála 
van a legtöbb earl, herceg és főherceg, így ezekért 
sem kap pontot.

Minden nemestípushoz csak 10 kártya tartozik, így
az a játékos, aki felrakja a tizenegyedik herceget, 
példának okáért, már nem kap hercegkártyát - erre
a játék végi értékelés miatt érdemes �gyelni.

A játék akkor ér véget, amikor az 1789-es forduló-
ban a játékosok felcsapják a forradalomkártyát. 
Ekkor előbb sor kerül a forduló végi értékelésre (kis
kerek pontjelzők), majd a játék végi értékelésre (ne-
meskártyák).

A játékban az győz, akinek a legtöbb pontja van.
Egyenlőség esetén az győz, akinek az érintettek közül
a legtöbb királya van; ha ez is egyenlő, a legtöbb fő-
hercege, majd hercege, stb.

· Az 1. lehetőség (jellemzőkártyák) választásánál nem
játszhatók ki áruláskártyák.
· A 2. lehetőség (áruláskártyák) választásánál csak oda
rakható fel nemes, ahonnét a játékos ugyanezen köre
során árulással eltávolított nemest.
· A 2. lehetőség (áruláskártyák) választásánál egy ki-
vételével az összes megölt nemes helyére másikat kell
felrakni - ha például a játékos megöl három nemest,
kettőt mindenképp fel kell raknia (persze felrakhat
egy harmadikat is, ha akar).
· Ha csak egy játékosnak van befolyása egy ország-
ban, csak a legtöbb befolyásért járó pontokat kapja
meg, nem kapja meg a második legtöbb befolyásért
járó pontokat is.
· Mielőtt valaki hat új jellemzőkártyát csapna fel, 
meg kell győzödni arról, hogy a húzópakliban van
még legalább hat lap. Azokat a jellemzőkártyákat,
amelyek helyére újak lesznek felcsapva, csak a já-
tékos körének végeztével kell visszakeverni a húzó-
pakliba.
· Az elvett lapok helyére csak az aktív játékos körének
befejeztével kell új lapokat felcsapni.
· Egy nemes játékba hozásához legfeljebb egy kurti-
zán használható - királynál és bárónál még ennyi 
sem.

Gyakran elfeledett szabályok

A játék vége



· A 4-5. oldalon látható módon kell előkészíteni a játékot. Húzni kell 10 jellemzőkártyát, közéjük kell keverni
a forradalomkártyát. Ezt a forradalompaklit külön kell lerakni, és a tetejére kell rakni a forradalomkorongot.
Ezután a húzópakli 6 legfelső lapját fel kell csapni.
· Fel kell csapni az áruláspakli 2 legfelső lapját.
· Véletlen segítségével választani kell egy kezdőjátékost; a játék az óramutató járása szerint folyik.
· Az első körben nem lehet áruláskártyákat húzni. A húzott jellemzőkártyák száma: 2 és 3 (2 játékosnál), 
1, 2 és 3 (3 játékosnál), 1, 1, 2 és 3 (4 játékosnál), illetve 1, 1, 2, 2, 3 (5 játékosnál).
· A játék három fordulóból áll, minden forduló a forradalomkártya felcsapásakor ér véget.

Az aktív játékos lehetőségei:
1) Elvesz 3 jellemzőkártyát (vagy csak 1-et, ha előtte kicseréli a felcsapott lapokat). Lerakhat nemeseket.
2) Elvesz 1 áruláskártyát és 1 jellemzőkártyát. Kijátszhat áruláskártyákat. A megölt nemesek helyére rakhat
csak le nemeseket, és legfeljebb egy olyan megölt nemes lehet, amely helyére nem rak le nemest.

Nemes lerakása:
1) Minden dobozon látható, milyen nemes rakható csak le oda.
2) Bármelyik üres dobozra lerakható nemes (az 1. lehetőségnél).
3) A nemestáblázatról leolvasható, milyen jellemzőkártyákat kell kijátszani az adott nemes lerakásához. 
Ezután a játékos elvesz egy megfelelő nemeskártyát, lerakva azt maga elé.
4) Egy nemes lerakásához legfeljebb egy kurtizánkártya használható fel (királynál és bárónál egy sem).

Nemes eltávolítása:
1) Nemes csak áruláskártyával távolítható el.
2) Orgyilkos: a) egy orgyilkossal bármelyik tartományban megkísérelhető egy nemes megölése; b) két or-
gyilkossal bármelyik fővárosban megkísérelhető egy nemes megölése. Mindkét esetben az aktív játékos 3
saját kockáját rakja a zsákba, a “célpont” játékos pedig 1 kockáját. Az aktív játékos húz egy kockát, és ha az
a sajátja, az orgyilkos sikerrel járt.
3) Hóhér (Nagy-Britannia), nyaktiló (Franciaország), inkvizíció (Spanyolország), bitó (Németország): 
a) egy ilyen kártyával az adott ország bármelyik tartományáról eltávolítható egy nemes (pl. egy nyaktilóval
bármelyik francia tartományról eltávolítható egy nemes); b) két ilyen kártyával az adott ország fővárosából
eltávolítható egy nemes (pl. két nyaktilóval megölhető Franciaország főhercege vagy királya).

Értékelések:
1) Egy területen az első nemes - a felrakója megkapja a terület hatszögletű pontjelzőjét.
2) Egy ország minden területén legalább egy saját nemes - a játékos megkapja az ország még elérhető legér-
téksebb négyszögletű pontjelzőjét.
3) Mind a hétféle nemesből legalább egy - a játékos megkapja a még elérhető legértékesebb nagy kerek pont-
jelzőjét.
4) Forduló végén a legtöbb vagy a második legtöbb befolyás egy adott országban - a játékos megkapja az 
adott ország és forduló szerint neki járó kis kerek pontjelzőt.
   · a fővárosban minden egyedüli nemes 4, a tartományokban minden egyedüli nemes 2 pontot ér;
   · ha valahol két nemes is van, a rangosabbért annyi befolyás jár, mintha egyedül lenne, a kevésbé rangosért
  ennek a fele;
   · egyenlőségnél az dönt, kinek van rangosabb nemese az országban, és ha sem elég, az, hogy kinek van érté-
 kesebb területen (hatszögletű pontjelzők) nemese.
5) A játék végén minden nemesfajtánál pontokat kap az, aki abból a legtöbb kártyával rendelkezik.
Egyenlőségnél ketten megosztoznak a pontokat, hárman vagy többen viszont mind 0 pontot kapnak.

A játék menete (áttekintés)



Lapkorlátozások:
1) Köre végén egy játékos kezében nem lehet sem 10 jellemzőkártyánál, sem 4 áruláskártyánál több. A
felesleget el kell dobnia.
2) A fordulók végén (mármint az 1589-es és az 1689-es forduló végén) egy játékos kezében legfejljebb
6 jellemzőkártya és 2 áruláskártya lehet, a többit el kell dobni.

Fordulóvégi ponttáblázat

Játékvégi ponttáblázat

legtöbb befolyás 1. hely  2. hely

Franciaország 10  2
Nagy-Britannia   8  3
Spanyolország   7  4
Németország      6  5

legtöbb báró 4
legtöbb gróf    6
legtöbb earl          8
legtöbb őrgróf 10
legtöbb herceg       12
legtöbb főherceg              14
legtöbb király          16

A nemesek rangsorrendje (a legkevésbé rangostól a legrangosabbig):
baró, gróf, earl, őrgróf, herceg, főherceg, király 
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