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A speciális toronylap 4 új akcióhe-
lyet biztosít, ezeken szerezhettek
speciális fejlesztéskártyákat. E to-
rony az alapjáték szabályai szerint
működik: a felkészülési fázisban fel
kell rá csapni 4 speciális fejlesztés-
kártyát a megfelelő pakli tetejéről,
alulról felfelé lerakva a torony akci-
óhelyeire; az akciófázisban lerak-
hatjátok családtagjaitokat e torony
akcióhelyeire, a normál lerakási
szabályok szerint (a harmadik és
a negyedik emeleten itt is van ju-
talom, 1 illetve 2 bónuszlapka); a 
forduló végén a speciális toronyról 
is vissza kell raknotok a játék do-
bozába az ide felcsapott és el nem 
vitt fejlesztéskártyákat.

Négyféjle speciális fejlesztéskártya van: vannak contado-, épület-, személy- és vállalkozáskártyák. Mindegyik fajta
az alapjáték adott kártyafajtára vonatkozó szabályai szerint működik.

Azonban a speciális fejlesztéskártyákon újfajta hatásokkal találkozhattok:

Az előkészületek során az egyik to-
rony akcióhelyeit lefeditek egy to-
ronykiegészítővel, amit azután min-
den forduló végén átraktok egy má-
sik toronyra. A toronykiegészítő 
megváltoztatja a torony akcióhelye-
ihez tartozó minimumértékeket. Ha 
legfeljebb 4-en játszotok, az új érté-
kek magasabbak, mint az alapjáték-
ban; ha viszont 5-en vagytok, az új 
értékek alacsonyabbak az alapjáték 
értékeinél.

Minden forduló végén rakjátok át a
toronykiegészítőt eddigi tornyáról a 
tőle jobbra lévő toronyra. Ha már a 
jobb szélen, a vállalkozások tornyán 
volt, a bal szélre, a contado tornyára 
rakjátok - a toronykiegészítő mindig 
a Firenzetáblán marad, sosem kerül 
a speciális toronylapra.

Ide lerakhatsz képpel
felfelé egy bónuszlap-
kát. Amikor aktiválod 
a kártyát, megkapod a
bónuszlapka jutalmát.

Annyi erőforrást/pon-
tot kapsz, ahány van
nálad az adott fajtájú
kártyából - de legfel-

jebb amennyi az akcivációs értéked.
(Ha például 4 kártyád van és 3-as
az aktivációs értéked, háromszor
kapod meg; ha viszont 5-ös az akti-
vációs értéked, 4-szer kapod meg.)

Húzz 1 vezetőkártyát a 
pakli tetejéről.

Vannak olyan vállalkozás-
kártyák, amelyek költsége
erőforrások ÉS katonaság-
pontok.

Mindig, amikor ki-
játszol egy vezető-
kártyát, húzol egy

Befizetheted, ami a 
bal oldalon van, hogy
megkapd, ami a jobb
oldalon van - annyi-
szor, amennyi az 
aktivációs értéked.

Kapsz 1 bónuszlapkát 
VAGY befizetsz 3 bó-
nuszlapkát, hogy ki-
játsz egy vezetőkártyát, 
figyelmen kívül hagyva 
annak követelményeit.

Első leszel a kato-
naságsávon - a
korongod átkerül
arra a mezőre, ahol

Ha a speciális to-
ronyra rakod le
egy családtagodat,
és az a torony már
foglalt, a lerakás-
hoz nem kell a 3 
forintot megfizet-
ned.

Rakd le ide 1 bó-
nuszlapkádat kép-
pel felfelé. Mindig,
amikor lerakod

egy családtagodat a piacra, az ott
kapott jutalom mellett a bónuszlap-
ka jutalmát is megkapod.

Mindig, amikor ki-
játszol egy vezető-
kártyát, annak egy
általad választott

követelményét figyelmen kívül hagy-
hatod. (Például Pietro Bembo kiját-
szásánál elég, ha van 3 hitpontod,
nem kell egy személykártya sem.)

Aktiválhatsz egy másik
épületet/contadót, fi-
gyelmen kívül hagyva
annak aktivációs értékét.

A dobott kártyák
közül vegyél el 
egyet, figyelmen
kívül hagyva an-

nak költségét. Speciális fejlesztés-
kártyát nem vehetsz el így.

Tartozékok

E kiegészítő révén új módokon terjeszthetitek ki családotok befolyását a reneszánsz Itáliában. Családotok 
erejére támaszkodva új területeket hódíthattok meg, jelentős személyeket vonzhattok asztalotokhoz, új
építkezéseket finanszírozhattok és új vállalkozásokba foghattok: egyszóval minden játék új és egyedi lesz.
Ó, és már öten is játszhattok.
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1 barna
    családtag

Alfonso V d’Aragona

20 vezetőkártya

Commercial Hub

1

Tax O�ce

26

Stonemason

50
Pillaging

134

48 speciális fejlesztéskártya

1 palazzotábla

3 penitenciakocka

4 korong
4 családtag
(3 színes és 
1 színtelen)

1 bónuszlap

Az 5. játékos tartozékai:

     3 penitencialapka

10 családlapka

2 torony-
kiegészítő

1 speciális
toronylap

   30 bónusz-
        lapka

1 tanácslap

5 aukciólap

         3 hitlap

30 erőforrás
(fa, kő, szolga)

Az első játék előtt fel        kell ragasztanotok a
matricákat az új családtagokra (vagyis a hen-
gerekre). A 3 lila hengerre a dobókockák
színeinek megfelelő matricákat ragasszátok,
a színtelen hengerre pedig a semleges kockás,
0-s matricát; a barna hengerre pedig a barna
alapon 3-as matricát ragasszátok.
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1
A speciális toronylapot rakjátok a Firenze-
tábla mellé,  míg a tanácslapot rakjátok
magára a Firenzetáblára, letakarva az eddigi
tanácssávot.

3 A 3 új penitencialapkát rakjátok az alapjáték
penitencialapkáihoz, mielőtt kiválasztaná-
tok az adott játékban használatosakat.

4 A bónuszlapkákat képpel lefelé rakjátok a 
bankba.

5

E példában 5 főnél épületkártya lett felcsapva, 
így a toronykiegészítő a sárga tornyon van.

6 Válasszatok játékosszínt és megkapjátok
e szín tartozékait.
Az alapjátékkal ellentétben nem kaptok
erőforrásokat (fát, követ, szolgákat).

7 A kezdőjátékos nem kap pénzt, a második
játékos 1 forintot kap, a harmadik 2 forin-
tot, a negyedik 3 forintot, az ötödik 4 fo-
rintot.
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Ha használjátok ezt a kiegészítőt, az alábbiakkal egészítsétek ki az alapjáték előkészületeit:

A kiegészítőben teljesen új tartozékok is vannak:

Mind egy családlapkával kezdtek: ez családotok
jelképe, de különleges képességet is biztosít. 
Az első forduló előtt aukcióval döntitek el, ki
melyik családlapkát kapja - közben az is kide-
rül, mennyi erőforrással kezdtek.

Csapjatok fel annyi családlapkát és aukcióla-
pot, ahányan vagytok, véletlenszerűen lerak-

va egy-egy családlapkát minden aukciólapra. Az
aukciólapokon 6 ajánlatsort láttok, az ajánlat-
hellyel és a kezdőerőforrásokkal.

Játéksorrendben mind tesztek egy-egy aján-
latot, lerakva egy családtagotokat (teljesen 
mindegy, melyiket) egy aukciólap egy üres 
ajánlathelyére.
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A családtagok lerakásának szabályai:
Ha az aukciólap teljesen üres, a családtag bárme-
lyik ajánlathelyre lerakható.

Ha viszont már van egy családtag az aukciólapon,

Megjegyzés: Egy aukcióslap legfelső ajánlathe-
lyére rakott családtag biztosan megszerzi az adott 
csa ládlapkát. 
Az ajánlattételt a fenti módon folytatjátok mind-
addig, amíg minden aukciólapon nem lesz egyet-
len családtag. Ekkor mind megkapjátok azt a csa-
ládlapkát, aminél családtagotok van, valamint az
ajánlatsorban lévő kezdőerőforrásokat.

E példában a piros játékos 4 szolgát, 2 fát és
2 forintot kap, a kék játékos 5 forintot, 2 szol-
gát és 3 követ, míg a lila játékos 2 forintot, 1
követ, 4 szolgát és 1 fát.

Használhatjátok csak az új vezetőkártyákat, de hoz-
zá is keverhetitek őket az alapjáték vezetőkártyái-
hoz. Bárhogy is döntötök, az előkészületek során a
kiosztásukhoz az alapjáték haladó szabályainál leírt
(draftolós) módszert alkalmazzátok.

E kiegészítő vezetőinek némelyike újfajta képesség-
gel rendelkezik: akcióképességgel. Az ilyen veze-
tő kártyáján egy akcióhely van, amit csak az adott
vezetőkártyát kijátszó játékos tud használni. Erre 
az akcióhelyre a normál lerakási szabályok vonat-
koznak.

Új tartozékfajta a bónuszlapka. A bónuszlapkák is 
erőforrásoknak számítanak (mint a fa, a kő, stb.). 
Mindig, amikor egy akció, egy hatás vagy egy ál-
landó képesség miatt kaptok egy vagy több bó-
nuszlapkát, a bankból felhúzzátok és lerakjátok azt
- vagy azokat - magatok elé. Saját bónuszlapkáto-
kat megnézhetitek, mi is van a túloldalán, egymás-
nak felhasználásukig nem kell megmutatnotok.

Megjegyzés: A Tanácstól kapott privilégium 1
bónuszlapkára is beváltható.

Amikor rajtatok a sor, családtagotok lerakása 
előtt vagy után eldobhatjátok bárhány bó-
nuszlapkátokat, hogy nyomban megkapjá-
tok a rajtuk látható jutalmakat. Az eldobott
bónuszlapkákat rakjátok a bankba, de külön hely-
re, képpel felfelé; amikor felhúzzátok a bankból az
utolsó bónuszlapkát, az eldobottakat keverjétek 
meg és rakjátok le képpel lefelé.

Az új, speciális fejlesztéskártyák között vannak
olyanok is, amelyeknek bónuszlapkás költsége 
van  vagy az állandó hatásukhoz szükségesek erő-
forrásként. Mindkét esetben ki kell fizetni az adott
számú bónuszlapkát, az nem számít, mi van a má-
sik oldalukon. Olyan vezetőkártyák is vannak, 
amelyeknek az a követelményük, hogy legyen ná-
latok adott mennyiségű bónuszlapka (de elég bir-
tokolni, nem kell befizetni azokat).

A játék végén a nálatok lévő bónuszlapkák önma-
gukban nem érnek győzelmi pontokat, úgyhogy
idejében dobjátok el őket a rajtuk lévő jutal-
makért. (A már kártyákra rakott bónuszlapká-
kat nem dobhatjátok el.)

2 Korszak (a hátlapon látható szám) alapján
válogassátok szét az új, speciális fejlesztés-
kártyákat és minden korszakból húzzatok 8
kártyát; ezekből a szokott módon (III-as kor-
szak alul, rajtuk a II-es korszak, legfelül az
I-es korszak) alkossatok egy speciális fejlesz-
téspaklit, lerakva a speciális toronylaphoz.

A felesleges kártyák közül csapjatok fel egy
speciális fejlesztéskártyát és a hozzát tartozó
toronyhoz illesszétek hozzá a toronykiegészí-
tőt - 2-4 főnél a              -eset, 5 főnél az      -st.

A megmaradt speciális fejlesztéskártyákat
rakjátok vissza a dobozba, nem kellenek.

Családlapkák

az új családtagot egy feljebb lévő (kevesebb kez-
dőerőforrást adó) ajánlathelyre kell lerakni. Ek-
kor az eddig itt lévő családtagot azonnal át kell
rakni egy másik (ezen vagy egy másik aukció-
lapon lévő) ajánlathelyre, ugyanezen szabályok
szerint. Ennélfogva egyetlen lerakás jópár moz-
gatást kiválthat.

Előbb a piros játékos tett ajánlatot a bal szélső csa-
ládlapkára, most pedig a kék játékos, lerakva csa-
ládtagját egy feljebb lévő ajánlathelyre. A piros 
játékosnak azonnal új ajánlatot kell tennie - áttéve
családtagját egy másik aukciólapra vagy ezen egy
feljebb lévő ajánlathelyre.

Új vezetőkártyák

Bónuszlapkák



Új vezetők

Aragóniai (V.) Alfonz
Il Re concesse la gratie, aggiungendo di più per il beneficio del regno, e de poveri un
stablimenti di dar publica udienza a povere a miserabili persone, e ministrargli giustizia.

Követelmény: 6 katonaságpont és 0 hitpont
Állandó képesség: Mindig, amikor elveszel egy contadokártyát, kapsz 1 hitpontot.

Palla Strozzi
Fu a suoi tempi ricchissimo cavalier fiorentino, et molto potente nella sua repubblica,
nella cui casa usava molto spesso venire come giovane del banco Giovanni Rucellai.

Követelmény: 4 contadokártya és 5 hitpont
Fordulós képesség: Hajts végre egy 3-as értékű aratásakciót - de csak 1 contadokártyát
aktiválhatsz ezzel az akcióval.

Alfonzo I d’Este
Eodem millesimo, de Novembre et Decembre, il duca Hercole fece fare il pezolo che va al
palazo de la sua habitatione, cum quella piaza drieto il dicto castello cum boteche nove.

Követelmény: 10 forint és legfeljebb 1 szolga
Állandó képesség: Mindig, amikor elveszel egy személykártyát, kapsz 2 szolgát.

     II. Jagello Ulászló
Ma vi fu Ladislao più sollecito e conchiudendo tosto il matrimonio ne hebbe agevolmente 
la corona de gli ungari. E vi fu ventidue anni re.

Követelmény: 10 győzelmi pont és legfeljebb 1 épületkártya

Ercole I d’Este
 [...] sparuto de la persona [...], ma di ingegno tanto elevato che ben si può dire che e’
ci fu donato dal cielo per dar nuova forma alla architettura.

Követelmény: 4 hitpont, valamint legfeljebb 1 forint és 1 katonaságpont 
Állandó képesség: Mindig, amikor elveszel egy épületkártyát, kapsz 2 katonaságpontot.

               I. Miksa császár
Fu di natura magnanimo, cortese, e grato universalmente a tutti. Amatore de’ virtuosi, et 
persecutore degli huomini ribaldi, e vitiosi. Premiò i letterati, et altri virtuosi.

Követelmény: 4 contadokártya és 4 épületkártya
Akcióképesség: Csak te használhatod ezt az akcióhelyet - és te is csak legalább 6-os akti-
vációs értékkel. Ha lerakod ide egy családtagodat, kapsz 3 bónuszlapkát és 5 győzelmi 
pontot.

Aragóniai Ferdinánd
Principe certamente prudentissimo et di grandissima estimatione, con tutto, che molte
volte per l’adietro havesse dimostrato pensieri ambitiosi, et alieni da consigli della pace.

Követelmény: 8 forint, 8 szolga, és összesen legfeljebb 1 kő és fa
Állandó képesség: Mindig, amikor elveszel egy vállalkozáskártyát, kapsz 1-1 fát és követ.

Guglielmo de’ Pazzi
Haveva Cosimo la Bianca sua nippote con Guglielmo congiunta, sperando che quel 
parentado facesse quelle famiglie più unite, e levasse via l’inimicitie, e gli odii.

Követelmény: 4 személykártya és 8 forint
Akcióképesség: Csak te használhatod ezt az akcióhelyet - és te is csak legalább 4-es akti-
vációs értékkel. Ha lerakod ide egy családtagodat, kapsz 3 hitpontot és 2 katonaságpontot.

Luther Márton
È una vergogna infinita di questi scempii et altri che hanno governo di queste terre, che
non vedono chi è costui, il quale hanno tolto per maestro e per propheta.

Követelmény: 1 contadokártya, 1 személykártya, 1 épületkártya, 1 vállalkozáskártya és
7 katonaságpont
Állandó képesség: Sosem kényszerülsz penitenciára.

Piero della Francesca
Essendo stato tenuto maestro raro nelle difficultà de’ corpi regolari e nell’Aritmetica e
Geometria, non potette mandare in luce le virtuose fatiche sue.

Követelmény: 4 bónuszlapka és 10 győzelmi pont
Akcióképesség: Csak te használhatod ezt az akcióhelyet - és te is csak legalább 3-as akti-
vációs értékkel. Ha lerakod ide egy családtagodat, kapsz 3 bónuszlapkát.

Tomás de Torquemada
Por medio de este excelente varon, y destos santos Reyes, que ansi resuscitaran otros, que 
hizieran otra nueva Inquisicioncontra la falta de la caridad, para que ansi estuuiera la 
Fé tan viva como limpia, pues sin las obras es muerta.

Követelmény: 3 épületkártya és 5 fa
Fordulós képesség: Dobj el 1 személykártyát, hogy kapj 3 hitpontot.

Rotterdami Erasmus
Quanto rectius erat huc totis nervis incumbere, ut posita dissidiorum rabie primum 
inter nos christiana concordia iugeremur.

Követelmény: 2 vállalkozáskártya és 4 contadokártya
Fordulós képesség: Kapsz 4 győzelmi pontot.

Pietro Bembo
Fu finalmente preposto alla cura di scivere i brevi secreti del Papa; il quale è certo carico
importantissimo, et solito a commettersi solamente a persone importantissime, et di gran 
prudentia, et eruditione.

Követelmény: 3 személykártya és 3 hitpont
Akcióképesség: Csak te használhatod ezt az akcióhelyet - és te is csak legalább 3-as akti-
vációs értékkel. Ha lerakod ide egy családtagodat, kapsz 3 forintot és 3 szolgát.

Marsilio Ficino
O che felice convito è quello di Lorenzo Magnanimo, nel quale un sol cibo è per tutti i 
cibiche ritrovarlo pensar si possono, dove sempre la voglia e satia, e la satietà desiderosa.

Követelmény: 4 hitpont, 5 kő, valamint legfeljebb 1 vállalkozáskártya
Fordulós képesség: Húzz 2 bónuszlapkát, nézd meg őket, majd tartsd meg az egyiket és
dobd el a másikat.

Paracelsus
Mysterii naturae vires, liberae a suo impedimento, comparantur captivo, qui solvitur a 
suis vinculis, et compedibus, cuius tunc animus liber est.

Követelmény: 3 contadokártya és 3 kő
Állandó képesség: Kövek, fák és forintok helyett fizethetsz szolgákkal.

Beatrice d’Este
Cosa rara da udire fu, che il Duca Ludovico il Moro sentì tanto dolore della morte di 
questa sua moglie che non trovava quiete di giorno, ne di notte riposo.

Követelmény: 5 fejlesztéskártya, amiből legfeljebb 1 a személykártya, valamint legfel-
jebb 1 forint
Fordulós képesség: Dobj el 1 bónuszlapkát, hogy kapj 5 forintot VAGY 5 győzelmi pontot.

Leon Battista Alberti
Colui adunque chiamerò architetto, il quale co’l giuditio e con la mente esperta sa 
mandare ad effetto tutto ciò che dal movimento de pesi, e cogiuntione de corpi accon-
ciatamente s’accomoda.

Követelmény: 3 vállalkozáskártya és 10 szolga
Fordulós képesség: Hajts végre egy 3-as értékű termelésakciót - de csak 1 épületkártyát 
aktiválhatsz ezzel az akcióval.

II. Gyula pápa
Non poteva oltraggio alcuno soffrire, et era implacabile co’ contumaci, e ribelli. Nelle
calamità si mostrò sempre di se stesso maggiore, nelle prosperità seppe assai rattenersi.

Követelmény: 9 - de legfeljebb háromféle - fejlesztéskártya
Fordulós képesség: Dobj el 1-1 fát, követ és forintot, hogy kapj 3 hitpontot.

Lucia da Narni
Quel che di mirabile scuopriasi in lei, era uno spirito di profetia, et una certa cognitione 
de pensieri altrui così fatta, che rendevasi ad ogn’uno veneranda e tremenda.

Követelmény: 6 fejlesztéskártya, amiből legfeljebb 1 a contadokártya, valamint legfel-
jebb 2 bónuszlapka
Fordulós képesség: Kapsz 1 hitpontot és 2 győzelmi pontot.

Bramante
Cominciar le lodate | Opre ridotte al vero et naturale, | Da Bramante, che primo, et 
principale, | Mostrò l’originale | Del far i templi, et edifici nostri, | che con ragion sian
vagamente mostri.

Követelmény: 4 vállalkozáskártya, 4 szolga, 4 fa és 4 forint
Akcióképesség: Csak te használhatod ezt az akcióhelyet - legalább 1-as aktivációs értékkel. 
Ha lerakod ide egy családtagodat, végrehajthatsz egy aratás- vagy termelésakciót a család-
tagod aktivációs értékével. (Az értéket szolgákkal, megfelelő személykártyákkal megnö-
velheted.)

Azonnali hatás: Kijátszhatsz 1 vezetőkártyát, figyelmen kívül hagyva annak követelményeit.



Mindig, amikor bónuszlapkát 
kapsz, 1-gyel kevesebbet
kapsz, mint ami járna.

Nem vehetsz el speciális fej-
lesztéskártyát a speciális to-
ronyról.

A játék végén, ha egy adott 
fejlesztéskártya-fajtából 
4-nél többel rendelkezel, 
az 5. és minden további 
kártyáért 5 győzelmi pon-
tot veszítesz.

Új penitencialapkák

Da Montefeltro
Mindig, amikor követ és/vagy fát 
költesz egy épületkártya elvételére,
azokat a bank helyett családlapkád-
ra rakd. Amikor kapnál a Tanácstól 
egy privilégiumot, helyette azt is vá-
laszthatod, hogy megkapod a család-
lapkádon lévő összes fát és követ.

Aragonesi (Aragóniai-ház)
Mindig, amikor elveszel egy conta-
dokártyát, azonnal hajts végre egy
aratásakciót, amelynek értéke 1-
gyel kisebb a most elvett kártya 
értékénél. Ezen aratás értékét nem
növelheted sem szolgákkal, sem
személykártyák hatásaival.

Malatesta
Mindig, amikor elveszel egy olyan
fejlesztéskártyát, ami katonaságpon-
tokba kerül, elég, ha rendelkezel a
szükséges katonaságpontokkal, de
nem kell el is költened azokat.

Este
Amikor rajtad van a sor, elkölthetsz
1 katonaságpontot, hogy kapj 2 fo-
rintot. Ezt annyiszor végrehajthatod,
ahányszor csak akarod - és tudod.

Medici
Mindig, amikor elveszel egy sze-
mélykártyát, kapsz 1 bónuszlapkát. 
Emellett akár 8 személykártyád is
lehet, és a játék végén 28 illetve 36
győzelmi pontot kapsz, ha 7 illetve
8 személykártyád van.

Sforza
Az aukció előtt csapjatok fel 2 veze-
tőkártyát a Sforzák lapkája mellé. 
Ha megszerzed ezt a családlapkát, 
megkapod a vezetőkártyákat is - az 
egyiket megtartod, a másikat azon-
nal kijátszod, figyelmen kívül hagy-
va a követelményeit.

Gonzaga
Minden forduló végén elkölthetsz 7
szolgát, hogy elvegyél 1, még a Fizen-
zetáblán vagy a speciális tornyon lé-
vő fejlesztéskártyát. Nem kell meg-
fizetned a kártya költségét (ha az
contadokártya, nem kell rendelkez-
ned a szükséges katonaságpontok-
kal).

Orsini
Mindig, amikor összeszedsz egy tel-
jes fejlesztéskártya-készletet (min-
den fajtából 1), sorban az alábbi ju-
talmat kapod: 1) húzz 2-t a megma-
radt vezetőkártyák közül; 2) játssz 
ki 1 vezetőkártyát, figyelmen kívül
hagyva a követelményeit; 3) 10 győ-
zelmi pont; 4) 15 győzelmi pont.

Colonna
A játék kezdetén megkapod a 3-as
értékű barna családtagot, amit a te
családtagodként rakhatsz le a játék
folyamán. (A lerakási szabályoknál
a barna családtag nem számít sem
színtelennek, sem a te játékosszí-
nedhez tartozónak.)

Della Rovere
A három hitlapot rakd a hitsáv 
megfelelő mezőihez. Amikor a te 
korongod elér a hitsávon egy ilyen 
mezőhöz, megkapod a hitlapot és 
megkapod a rajta látható jutalma-
kat. Azonban mindig, amikor peni-
tenciára kényszerülsz, veszítesz 5 
győzelmi pontot.

Családlapkák
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