
Ez a dokumentum egyfelől tartalmazza a Pazzi-összeesküvés kiegészítő szabályait és jegyzetekkel
ellátott kártyalistáját, másrészt az alapjáték, a Lorenzo il Magnifico, nemkülönben annak kiegé-
szítőjének (Reneszánsz házak) FAQ-ját.
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A Pazzi-összeesküvés

A fejlesztéskártyák előkészítése

Az előkészületeknek csak a 2. pontja változik meg, 
azaz a fejlesztéskártyák paklijainak összeállítási módja.

2a Fajta és korszak (szín és szám) alapján válo-
gassátok szét az alapjáték fejlesztéskártyáit. 
Ugyanígy fajta és korszak szerint válogassá-
tok szét e kiegészítő fejlesztéskártyáit is.

2b Az azonos fajtába és azonos korszakhoz tarto-
zó kártyákat keverjétek egybe - így lesz 12 
külön kis paklitok.

2c Minden kis pakliból számoljatok le 8 lapot,
és ezen paklikból állítsátok össze az  egyes
tornyok paklijait (alulra a III-as korszak
paklija kerüljön, középre a II-esé, felülre
az I-es korszaké). A megmaradt, felesleges
fejlesztéskártyákat rakjátok vissza a doboz-
ba, ezekre e játékban nem lesz szükségetek.

! Ha szeretnétek tudni, mire számíthat-
tok, a 8-8 lapos kis paklikat nézzétek
át, mielőtt megkevernétek azokat, és
mielőtt azokból kialakítanátok a tor-
nyok paklijait.
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! Ha nem szeretitek a véletlent, az egyes
korok és fajták kis paklijaiból magatok
válogassátok ki azt a 8-8 lapot, amiket
megkeverve azután felhasználtok a tor-
nyok paklijainak kialakításához.

! Ha a Reneszánsz házak kiegészítőt is használjátok, az ötödik, speciális torony paklijá-
nak kialakításához csak annak a kiegészítőnek a speciális fejlesztéskártyáit használjátok;
a Pazzi-összeesküvés fejlesztéskártyáinak nincs közük ahhoz a toronyhoz.

Variánsok

A Pazzi-sszeesküvés



 A kiegészítő kártyalistája
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Azonnal: Kapsz 5 forintot.

Aratás (3): Veszítesz 1 győzelmi pontot.

Megjegyzés: Ha legalább 3-as aratást
hajtasz végre, e kártya miatt veszítesz 1
győzelmi pontot (nem mondhatod azt,
hogy e kártyán nem aratsz).

Azonnal: Kapsz 3 fát és 3 követ.

Aratás (4): Veszítesz 2 győzelmi pontot.

Megjegyzés: Ha legalább 4-es aratást
hajtasz végre, e kártya miatt veszítesz 2
győzelmi pontot (nem mondhatod azt,
hogy e kártyán nem aratsz).

Azonnal: Kapsz 1 fát és 1 szolgát.

Aratás (5): Kapsz 3 fát vagy 3 szolgát.

Megjegyzés: Aratásnál vagy 3 fát 
kapsz, vagy 3 szolgát.

Azonnal: Kapsz 1 katonaságpontot és 1
hitpontot.

Aratás (4): Kapsz 2 katonaságpontot 
vagy 1 hitpontot.

Megjegyzés: Aratásnál vagy 2 katona-
ságpontot kapsz, vagy 1 hitpontot.

Azonnal: Kapsz 2 fát és 2 követ.

Aratás (3): Kapsz 3 követ vagy 3 fát.

Megjegyzés: Aratásnál vagy 3 követ
kapsz, vagy 3 fát.

Azonnal: Kapsz 2 forintot és 2 szolgát.

Aratás (3): Kapsz 1 győzelmi pontot
és 2 hitpontot.

Looted City

146

Rural Village

147

Templars’ Castle

148

Pistoia

149

Roma

150

~2~

145 - Meghódított tartomány 151 - Céhinas

146 - Kifosztott város 152 - Napszámos

Ár: 3 forint.

Azonnal: Kapsz 1 követ.

Végleges: Ha a termelésrész jobb odali 
akcióhelyét használod (tehát nem te raktál 
először családtagot a termelésrészre), a 
-3-as levonást hagyd figyelmen kívül.

Ár: 3 forint.

Azonnal: Kapsz 1 fát.

Végleges: Ha az aratásrész jobb odali 
akcióhelyét használod (tehát nem te raktál 
először családtagot az aratásrészre), a 
-3-as levonást hagyd figyelmen kívül.

Ár: 5 forint.

Azonnal: Nyomban hajts végre egy ter-
melésakciót 3-as értékkel (amit szolgáid-
dal meg is növelhetsz), de egy általad vá-
lasztott játékostársad épületein. A költsé-
geket a saját erőforrásaiddal kell megfi-
zetned.

Végleges: +1 minden termelésértékedhez.

Ár: 6 forint.

Azonnal: Nyomban hajts végre egy ara-
tásakciót 2-es értékkel (amit szolgáiddal 
meg is növelhetsz), de egy általad válasz-
tott játékostársad teljes contandóján. 

Végleges: +1 minden aratásértékedhez.

Ár: 5 forint.

Azonnal: Kapsz 3 győzelmi pontot, és
utána minden ellenfeled kiválasztja 1
épület- vagy contandokártyáját, amit 
eldob.

Megjegyzés: Akinek egyik kártyafajtá-
ból sincs, az nem dob semmit. A már ki-
játszott vezetőknél nem számít, hogy a
kijátszási feltételük többé nem teljesül. 
Az eldobott kártyák korábban begyűjtött
azonnali hatásait nem kell visszafizetni.

Ár: 7 forint.

Azonnal: Kapsz 2 privilégiumot, és
utána minden ellenfeled kiválasztja 1
személy- vagy vállalkozáskártyáját, amit 
eldob.

Megjegyzés: L. a gyújtogatónál.

147 - Távoli falu
153 - Tudós

148 - Templomos erődítmény 154 - Fedeztető

155 - Gyújtogató

156 - Bíró

149 - Pistoia

150 - Róma
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157 - Taverna 163 - Portya

164 - Patronáció

165 - Invázió

158 - Tolvajcéh

159 - Temető

160 - Ostromtorony

167 - Tartomány meghódítása

166 - Flottaépítés

168 - Tudományos kutatás

161 - Kereskedőcéh

162 - Orgyilkoscéh

Ár: 1 forint, 1 fa és 1 kő.

Azonnal: Kapsz 3 győzelmi pontot.

Termelés (2): Fizess 1 győzelmi pontot, 
hogy kapj 1 privilégiumot.

Ár: 1 szolga, 1 forint és 2 fa.

Azonnal: Kapsz 2 privilégiumot.

Termelés (6): Fizess annyi győzelmi pon-
tot, ahány ellenfeled van; utána minden el-
lenfeled ad neked 2 forintot vagy 3 győzel-
mi pontot (ők választanak). Megjegyzés:
Nem fizethetsz kevesebb győzelmi pontot.

Ár: 2 forint és 2 kő.

Azonnal: Kapsz 5 győzelmi pontot.

Termelés (5): Dobd el 1 személykártyá-
dat, hogy kapj 7 győzelmi pontot. Meg-
jegyzés: A már kijátszott vezetőknél nem 
számít, hogy a kijátszási feltételük többé 
nem teljesül.  Az eldobott kártyák korábban 
begyűjtött azonnali hatásait nem kell visz-
szafizetni.

Ár: 1 szolga és 2 fa.

Azonnal: Kapsz 2 katonaságpontot.

Termelés (4): Fizess annyi katonaságpon-
tot, ahány ellenfeled van; utána minden el-
lenfeled ad neked 2 szolgát vagy 3 győzelmi
pontot (ők választanak). Megjegyzés: 
Nem fizethetsz kevesebb katonaságpontot.

Ár: 2 forint, 1 fa és 2 kő.

Azonnal: Kapsz 5 győzelmi pontot.

Termelés (2): Megkapod a piac egy 
üres akcióhelyének jutalmát (te válasz-
tod ki az akcióhelyet) vagy kapsz 1 pri-
vilégiumot. Megjegyzés: A piac ak-
cióhelyei akkor üresek, ha nincs rajtuk
se családtag, se fedőlapka.

Ár: 2 forint, 4 fa és 1 hitpont.

Azonnal: Kapsz 8 győzelmi pontot.

Termelés (4): Dobd el 1 már kiját-
szott (tehát nem a kezedben lévő) veze-
tőkártyádat, hogy kapj 6 győzelmi pon-
tot.

Ár: Annyi katonaságpont, ahány ellen-
feled van. Megjegyzés: Nem fizethetsz 
kevesebb katonaságpontot.

Azonnal: Minden ellenfeled ad neked
1 követ vagy 1 fát vagy 1 forintot vagy 1
szolgát (ők választanak).

A játék végén: Kapsz 4 győzelmi pontot.

Ár: 3 forint és 2 szolga.

Azonnal: Húzz 2 vezetőkártyát.

A játék végén: Kapsz 2 győzelmi pontot
minden játékban lévő vezetőkártyádért.

Ár: Kétszer annyi katonaságpont, mint 
ahány ellenfeled van. Megjegyzés: Nem 
fizethetsz kevesebb katonaságpontot.

Azonnal: Minden ellenfeled ad neked
2 követ vagy 2 fát vagy 2 forintot vagy 2 
szolgát (ők választanak).

A játék végén: Kapsz 6 győzelmi pontot.

Ár: 5 fa.

Azonnal: Kapsz 3 forintot.

A játék végén: Kapsz 2 győzelmi pontot
minden játékban lévő épületedért.

Ár: Háromszor annyi katonaságpont, mint
ahány ellenfeled van. Megjegyzés: Nem 
fizethetsz kevesebb katonaságpontot.

Azonnal: Minden ellenfeled ad neked
3 követ vagy 3 fát vagy 3 forintot vagy 3
szolgát (ők választanak).

A játék végén: Kapsz 8 győzelmi pontot.

Ár: 7 fa vagy 7 kő. 

Azonnal: Nyomban vegyél el valamelyik
toronyból egy 7-es (vagy kisebb) értékű
kártyát. Megjegyzés: Az ötödik tornyot
nem választhatod. Ha már foglalt tor-
nyot választasz, meg kell fizetned a szo-
kott 3 forintos felárat. Választhatsz
olyan tornyot, ahol már van családtagod.

A játék végén: Kapsz 7 győzelmi pontot.



Explosive Workshop

KS 7

Building the Acqueducts

KS 8

Fanatics ’ Town

KS 9

Spy

KS 10

Embassy

KS 11

Discovering New Lands

KS 12

Bandits’ Hideout

KS 1

Tainted

KS 2

Square

KS 3

Religious Reform

KS 4

Uncontaminated Land

KS 5

Holy Man

KS 6

Kickstarter-exkluzív kártyák
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Azonnal: Kapsz 3 katonaságpontot és 3
szolgát.

Aratás (2): Veszítesz 1 katonaságpontot.

Megjegyzés: Ha legalább 2-es aratást
hajtasz végre, e kártya miatt veszítesz 1
katonaságpontot (nem mondhatod azt,
hogy e kártyán nem aratsz).

Ár: 3 forint.

Azonnal: Dobd el az összes szolgádat.

Végleges: A tornyok 3. és 4. emeletének
jutalmát duplán kapod meg. Megjegy-
zés: Ha játékban van előtted a prédiká-
tor (55-ös kártya), a bemcsokolt végle-
ges hatása nem számít.

Ár: 1 fa és 1 kő.

Azonnal: Kapsz 2 szolgát.

Termelés (3): Kapsz 1 győzelmi pon-
tot és 1 szolgát.

Ár: 2 hitpont.

Azonnal: Húzz 1 vezetőkártyát.

A játék végén: Kapsz 8 győzelmi pon-
tot.

Aratás (4): Másold le egy másik con-
tadokártyád aratási hatását. Megjegy-
zés: A lemásolt contadokártya ara-
tásértékét hagyd figyelmen kívül.

Ár: 4 forint.

Azonnal: Kapsz 2 hitpontot, vala-
mint minden ellenfeled elveszít 2
katonaságpontot.

KS1 - Rablók búvóhelye KS7 - Puskapormalom

KS2 - Bemocskolt KS8 - Vízvezeték-helyreállítás

KS9 - Fanatikusok települése

KS10 - Kém

KS3 - Főtér

KS4 - Vallásreform

KS5 - Ugar

KS6 - Szent ember

KS11 - Követség

KS12 - Új földek felfedezése

Ár: 1 szolga, 2 kő és dobd el 1 épüle-
tedkártyádat.

Azonnal: Kapsz 3 győzelmi pontot.

Termelés (3): Kapsz 2 győzelmi
pontot és 3 katonaságpontot.

Ár: 5 kő.

Azonnal: Kapsz 3 szolgát.

A játék végén: Kapsz 2 győzelmi 
pontot minden játékban lévő conta-
dódért.

Azonnal: Dobd el 1 játékban lévő
személykártyádat. Megjegyzés: 
Nem veheted el ezt a kártyát, ha
nem tudsz személykártyát eldobni.

Aratás (7): Vegyél el 1 személykár-
tyát a játéktábláról - ingyen. Meg-
jegyzés: Foglalt toronynál a 3
forintos felárat se kell megfizetned.

Ár: 5 forint.

Azonnal: Másold le egy tetszőleges
ellenfeled 1 személykártyájának az
azonnali hatását. Megjegyzés: 
Csak az azonnali hatást másolod le.

Ár: 2 szolga, 3 fa és 1 kő.

Azonnal: Kapsz 3 győzelmi pontot.

Termelés (7): Másold le egy tetsző-
leges ellenfeled 1 személykártyájának 
az azonnali hatását. Megjegyzés: 
Csak az azonnali hatást másolod le.

Ár: 5 forint és 5 fa.

Azonnal: Kapsz 5 szolgát.

A játék végén: Kapsz 10 győzelmi 
pontot.



Town Church

KS 19

Enriching the Court

KS 20

Sulphurous Area

KS 21

Lord

KS 22

Statue

KS 23

Expanding the Castle

KS 24

Hermit ’s Cave

KS 13

Blasphemus

KS 14

Noble Residence

KS 15

Support to the Inquisition

KS 16

Carrara

KS 17

Saboteur

KS 18

Kickstarter-exkluzív kártyák (KS13-24) 
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KS13 - Remetebarlang KS19 - Plébániatemplom

KS14 - Istenkáromló KS20 - Az Udvar gazdagítása

KS15 - Udvarház
KS21 - Kénmező

KS16 - Az Inkvizíció támogatása

KS22 - Nagyúr

KS23 - Szobor

KS24 - A kastély megnagyobbítása

KS18 - Szabotőr

KS17 - Carrara

Azonnal: Kapsz 1 szolgát.

Aratás (6): Kapsz 1 hitpontot és 2 győ-
zelmi pontot.

Ár: 2 forint és 1 hitpont.

Azonnal: Kapsz 2 győzelmi pontot.

Végleges: Mindig, amikor penitenciára
kényszerülsz, kapsz 5 győzelmi pontot.
Megjegyzés: Ha a kijátszott vezetőkár-
tyáid között ott van Luther Márton, el
kell döntened: vagy nincs penitencia és
nincs győzelmi pont, vagy penitenciára
kényszerülsz, de kapsz 5 győzelmi pontot.

Ár: 1 forint és 2 kő.

Azonnal: Kapsz 3 győzelmi pontot.

Termelés (3): Költs 1 szolgát, hogy 
húzz 1 vezetőkártyát.

Ár: 1 fa, 1 kő és 2 szolga.

Azonnal: Kapsz 1 hitpontot, valamint
minden ellenfeled veszít 1 hitpontot.

A játék végén: Kapsz 6 győzelmi 
pontot, ha egyszer se kényszerültél
penitenciára.

Azonnal: Kapsz 1 forintot és 2 követ.

Aratás (3): Kapsz 2 forintot vagy 2
követ. Megjegyzés: Aratásnál vagy
2 forintot kapsz, vagy 2 követ.

Ár: 4 forint.

Azonnal: Nyomban hajts végre 3-
as értékkel egy termelésakciót (az
értéket szolgákkal megnövelheted).

Végleges: Minden ellenfelednek 
-1 járul az összes termelésakciója
értékéhez.

Ár: 3 fa és 1 kő.

Azonnal: Kapsz 4 győzelmi pontot
és húzz 1 vezetőkártyát.

Termelés (6): 1 hitpontot kapsz 
minden játékban lévő vezetőkártyád
után. Megjegyzés: Csak a te veze-
tőkártyáid számítanak.

Ár: 3 forint és 3 szolga.

Azonnal: Kapsz 2 privilégiumot.

A játék végén: Kapsz 2 győzelmi 
pontot minden játékban lévő sze-
mélykártyádért.

Aratás (3): Dobd el az összes szol-
gádat, de kapsz 6 győzelmi pontot.
Megjegyzés: Ha legalább 3-as 
értékkel hajtasz végre aratásakci-
ót, el kell dobnod az összes szolgá-
dat (nem mondhatod azt, hogy e
kártyán nem aratsz). Viszont ak-
kor is megkapod a 6 győzelmi pon-
tot, ha egy szolgád sincs, akit eldob-
hatnál.

Ár: 6 forint.

Azonnal: Minden meglévő 4 győ-
zelmi pontod után kapsz még 1
győzelmi pontot (lefelé kerekíts).

Ár: 2 szolga és 5 kő.

Azonnal: Kapsz 6 győzelmi pontot.

Termelés (6): Másold le egy vál-
lalkozáskártyád azonnali hatását.
Megjegyzés: Csak az azonnali ha-
tást másolod le.

Ár: 5 forint és 5 kő.

Azonnal: Kapsz 3 privilégiumot.

A játék végén: Kapsz 10 győzelmi 
pontot.



Army Deployment

136

River Port

98

Council of Four

117

Diplomat

125

Penitent

127

Taxman

129

Warlord

49

Preacher

55

Santa Rita

  Megjegyzések az alapjáték kártyáihoz

      Megjegyzések a Reneszánsz házak kártyáihoz
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Ár: 2 forint.

Azonnal: Kapsz 3 katonaságpontot.

Végleges: Bármikor, amikor egy akció
révén (akár családtagod segítségével, 
akár másik kártya hatása miatt) elven-
nél egy contadokártyát, az akciód értéke
2-vel megnő. Megjegyzés: Az ötödik
toronyra nem hat ez a kártya.

Követelmény: 8 hitpont

Végleges: Amikor egy fejlesztéskár-
tya azonnali hatása miatt fát, követ,
forintot, szolgát kapsz, a neked járó
mennyiség dupláját kapod meg. Nem
hat akkor, amikor egy akcióhely ad
neked efféléket. Megjegyzés: Ak-
kor sem hat, ha bónuszlapkát kapsz.

49 - Hadúr

Casciai Szent Rita

55 - Prédikátor

Azonnal: Kapsz 1 bónuszlapkát.

Aratás (2): A kártyán lévő bónuszlapka
erőforrásait/akcióját/hatását kapod meg.
Megjegyzés: Nem szükséges, hogy a
folyami kikötőre megszerzése után azon-
nal lerakj egy bónuszlapkát - ezt ugyanis
bármikor megtehed. Azonban az egyszer
ide lerakott bónuszlapkát utána már 
nem veheted le innét, ahogy ki sem cse-
rélheted másik bónuszlapkára.

Ár: 2 forint, 1 fa és 4 kő.

Azonnal: Kapsz 7 győzelmi pontot.

Termelés (6): Annyiszor 2 győzelmi 
pontot kapsz, ahány kijátszott vezető-
kártyád van. Megjegyzés: Csak a 
már játékban lévő vezetőkártyáiddal 
számolj, a még a kezedben lévőkkel 
ne.

Ár: 7 forint.

Azonnal: Azonnal játssz ki a ke-
zedből 1 vezetőkártyát, figyelmen
kívül hagyva annak összes kö-
vetelményét.

Ár: 2 forint.

Azonnal: Kapsz 4 hitpontot.

Végleges: A tornyok 3. és 4. emeleté-
nek jutalmait nem kapod meg (sem
akkor, ha családtagot raksz oda, sem
akkor, ha másik kártya hatása miatt
veszel el onnét kártyát).
Megjegyzés: Ha megszabadulsz a
prédikátortól - például Tomás de Tor-
quemada segítéségvel, vagy a Pazzi-
kiegészítő olyan lapjai miatt, mint a 
bíró vagy a temető -, utána már 
megkaphatod a tornyok 3. és 4. eme-
letének jutalmait.

98 - Folyami kikötő 127 - Bűnbánó

127 - Adószedő

117 - A Négyek Tanácsa

127 - Diplomata

136 - Hadseregfejlesztés

Ár: 6 forint és 1 bónuszlapka.

Azonnal: Kapsz 2 győzelmi pontot.

Végleges: Ha vezetőkártyát játszol ki,
annak egy követelménye nem számít.
Megjegyzés: Ha egy vezetőkártyá-
nak csak egy követelménye van, azt
így ingyen kijátszhatod. E hatás nincs 
korlátozva, így ha több egykövetelmé-
nyes vezetőkártya van a kezedben, 
azokat nyomban egymás után kijátsz-
hatod az általad választott sorrendben.

Ár: 6 forint.

Azonnal: Annyiszor 3 győzelmi pon-
tot kapsz, ahány kijátszott vezetőkár-
tyád van. Megjegyzés: Csak a már
játékban lévő vezetőkártyáiddal 
számolj, a még a kezedben lévőkkel 
ne.

Ár: 1 forint és 3 fa.

Azonnal: Mozgasd előre jelződet a
katonaságsávon annyira, hogy te le-
gyél e sávon a első. Megjegyzés: 
Ugyanarra a mezőre rakd a jelző-
det, ahol most az éppen legelöl lé-
vő játékos(ok) jelzője van - többen
is lehetnek elsők, nemdebár? Ha
már amúgy is első vagy e sávon,
nem történik semmi.

A játék végén: Kapsz 5 győzelmi 
pontot.
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Building Catapults

137

Building Catapults

137

Building the Mills

140

Ladislao VII Jagellone

Tomas de Torquemada

Leon Battista Alberti

Palla Strozzi

Lucia da Narni

Erasmo da Rotterdam

Piero della Francesca

River Port

98

Merchant

128
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137 - Katapultépítés 140 - Malomépítés

Piero della Francesca II. Jagelló Ulászló

Leon Battista Alberti

Palla Strozzi

Lucia da Narni

Rotterdami Erasmus

Tomás de Torquemada

Ár: 5 forint.

Azonnal: Azonnal arass két contado-
kártyádon (ehhez nem kell sem család-
tag, sem aratáshely). Megjegyzés: 
Két különböző kártyát kell választa-
nod, nem választhatod kétszer ugyan-
azt.

A játék végén: Kapsz 6 győzelmi 
pontot.

Ár: 2 forint, 1 fa és 3 kő.

Azonnal: Kapsz 2 katonaságpontot.

A játék végén: Minden 2 katonaságpontod 
után kapsz 1 győzelmi pontot (lefelé kerekíts).

Errata: A kártyán tévesen 1 forint
szerepel, de a kártyáért 2 forintot
kell fizetni.

Követelmény: 10 győzelmi pont és 
legfeljebb 1 épületkártya.

Azonnal: Kijátszhatsz 1 vezetőkár-
tyát, figyelmen kívül hagyva annak 
követelményeit. Megjegyzés: Ne 
feledd, ez azonnali, tehát csak egy-
szeri hatás!

Követelmény: 3 vállalkozáskártya
és 10 szolga.

Fordulós képesség: Hajts végre 
egy 3-as értékű termelésakciót- de 
csak 1 épületkártyát aktiválhatsz
ezzen az akcióval. Megjegyzés: A
termelésakció értékét szolgákkal, 
más kártyák hatásaival megnövel-
heted.

Követelmény: 4 contadokártya és
5 hitpont.

Fordulós képesség: Hajts végre 
egy 3-as értékű aratásakciót - de 
csak 1 contadokártyát aktiválhatsz 
ezzel az akcióval. Megjegyzés: Az 
aratásakció értékét szolgákkal, más 
kártyák hatásaival megnövelheted.

Követelmény: 6 fejlesztéskártya,
amiből legfeljebb 1 contadokártya,
valamint legfeljebb 2 bónuszlapka.
Megjegyzés: Bárhány fejlesztés-
kártyád lehet, ha van legalább 6;
a “legfeljebb” csak arra vonatko-
zik, hogy ezek között nem lehet 1-
nél több contadokártya.

Fordulós képesség: Kapsz 1
hitpontot és 2 győzelmi pontot.

Követelmény: 3 épületkártya és 5 fa.

Fordulós képesség: Dobj el 1 sze-
mélykártyát, hogy kapj 3 hitpontot.

Errata: A kártyáról nyomdahiba
miatt lemaradt a fordulós képességet
jelölő “1x”.

Követelmény: 4 vállalkozáskártya
és 3 személykártya.

Akcióképesség: Csak te használha-
tod ezt az akcióhelyet - és te is csak 
legalább 5-ös aktivációs értékkel. Ha
lerakod ide egy családtagod, kapsz 3
fát, 3 követ és 3 győzelmi pontot.

Errata: A kártya nem nyomdahi-
bás, ellenben a kiegészítő szabályá-
nak melléklete az - ott mind a kö-
vetelmény, mind a hatás téves.

Követelmény: 4 bónuszlapka és  10
győzelmi pont.

Akcióképesség: Csak te használha-
tod ezt az akcióhelyet - és te is csak 
legalább 3-as aktivációs értékkel. Ha 
lerakod ide egy családtagodat, kapsz 
3 bónuszlapkát.

Interakció a folyami kikötővel és a kalmárral:
Az e két kártyára
lerakott bó-
nuszlapkák nem
számítanak, 
amikor azt kell
nézni, teljesül-e
Piero della 
Francesca kö-
vetelménye.



Ancient Ruins

100

Assisi

107
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AragonesiGonzaga

Este

Sforza

Hatás: Amikor rajtad van a sor,
elkölthetsz 1 katonaságpontot, 
hogy kapj 2 forintot. Ezt annyiszor
végrehajthatod, ahányszor csak
akarod - és tudod. 

Megjegyzés: A saját körödben
hajthatod ezt végre bármikor és
bárhányszor.

Hatás: Az aukció előtt csapjatok
fel 2 vezetőkártyát a Sforzák lap-
kája mellé. Ha megszerzed ezt a
családlapkát, megkapod a vezető-
kártyákat is - az egyiket megtar-
tod, a másikat azonnal kijátszod,
figyelmen kívül hagyva a követel-
ményeit.

Megjegyzés: A két vezetőkár-
tyát képpel felfelé rakjátok a Sforzák lapkája mellé,
ne képpel lefelé.

Hatás: Minden forduló végén el-
költhetsz 7 szolgát, hogy elvegyél
1, még a Firenzetáblán (de nem a
speciális tornyon) lévő fejlesztés-
kártyát. Nem kell megfizetned a 
kártya költségét (ha az contado-
kártya, nem kell rendelkezned a 
szükséges katonaságpontokkal).

Megjegyzés: Az így szerzett fejlesztéskártyáknak
az azonnali hatása nyomban végrehajtódik. Mindig
csak a 7 szolgát kell megfizetned, foglalt toronynál
se kell 3 forintot fizetned - viszont a 3. és a 4. eme-
letek jutalmát sem kapod meg.

Errata: A kiegészítő angol szabályának melléklete
tévesen írta azt, hogy a speciális toronyról is elvehe-
tő fejlesztéskártya - pont, hogy nem.

Hatás: Mindig, amikor elveszel egy
contadokártyát, azonnal hajts végre
egy aratásakciót, amelynek értéke 1-
gyel kisebb a most elvett kártya érté-
kénél. Ezen aratás értékét nem nö-
velheted sem szolgákkal, sem sze-
mélykártyák hatásaival.

Megjegyzés: Ez egy teljes aratás-
akció, az összes aktiválható contadokártyád aktiválódik
és a bónuszlapod jutalmait is megkapod.
Interakció az ókori romokkal és Assisivel:

Mivel ennek a két contadokártyának nincs előre meg-
határozott aratásértéke, az Aragonesi-családlapka ré-
vén végrehajtott aratásnál ezeken a kártyákon nincs
aratás.



Győzelmipont-követelmények

Vezetőkártya győzelemipont-követelményét az is telje-
síti, ha valakinek elég játék végi győzelmi pontja van?
Nem. A követelményeket a játék közben ténylegesen
megszerzett, a megfelelő sávon lelépett pontokkal 
(győzelmi, hit-, katonaságpontok) kell teljesíteni. A
játék végi pontok csak a játék végén lesznek kiszámít-
va.
Negatív győzelmi pontok

Lehet valakinek 0-nál kevesebb pontja?
Persze. Ekkor a jelzőt a sáv másik végére rakjátok. 
Azt azért elég könnyű megjegyezni, hogy valakinek
-1 vagy 99 győzelmi pontja van éppen.

Előkészületek sorrendje

Az előkészületek során mi van előbb: a bónuszlapok
kiválasztása fordított játéksorrendben, vagy pedig
a vezetőkártyák draftolása?
A sorrend ez:

1) A bónuszlapok kiválasztása
2) Vezetőkártyák draftolása

5. torony és játékosszám

A speciális, 5. toronyhoz öt játékos kell, vagy kevesebb
játékosnál is használható?
Bárhány játékosnál használatos - a játékosszám csak azt
határozza meg, hogy melyik toronykiegészítőt kell hozzá-
illesztenetek a normál négy torony egyikéhez.

Előkészületek sorrendje

Az előkészületek során a családlapkák aukciója mege-
lőzi a vezetőkártyák draftolását, vagy utána van? És
a bónuszlapok fordított játéksorrendben történő ki-
választását?

A sorrend ez:
1) A bónuszlapok kiválasztása
2) Családlapkák aukciója
3) Vezetőkártyák draftolása

Legfeljebb típusú követelmények

Néhány új vezetőkártyának legfeljebb típusú követel-
ménye van. A nulla ennek eleget tesz?

Ladislao VII Jagellone

Hát persze, hogy igen. Ebben a fenti esetben például
azzal teljesíted a követelményt, ha legfeljebb 1 épü-
letkártyád van játékban: tehát vagy 1, vagy 0.

Színbónuszok és a speciális torony

Az alapjáték egyes színekre vonatkozó bónuszai (pl. az
akció értékének megnövelése vagy kártyák ingyen el-
vtele) csak az alapjáték négy tornyára vonatkoznak, 
vagy a speciális toronyban lévő adott színű fejlesztés-
kártyákra is?
Az efféle bónuszok valójában nem egy kártyafajtára vo-
natkoznak, hanem egy adott toronyra, így az értékvál-
toztató vagy az ingyenelvevő bónuszok csak az alapjá-
ték négy tornyára vonatkoznak.

Új penitencialapkák

A három új penitencialapkával pontosan hogyan is 
kell bánni?
Egyszerűen hozzá kell keverni ezeket a többi peniten-
cialapkához. Utána a szokott módon válogassátok szét
a penitencialapkákat korszak szerint és csapjatok fel
minden korszakból egyet. Az új penitencilapkákkal
nagyobb a változatosság, az újrajátszhatóság izgalma.

A 3-as értékű barna családtag

Mit csinál pontosan a 3-as értékű barna családtag?
Ez a Colonnák egyedi családtagja. Aki a Colonnákkal
van, annak 5 családtagja van, így egy fordulóban öt
akciót is végrehajthat, illetve ugyanazon részre (példá-
ul a termelésrészre) három családtagját is lerakhatja:
egy színeset, a színtelent és a barnát.  

0-s értékű kártyás bónuszlapkák

Ezek tulajdonképpen mire is jók?

Elvehettek egy ilyen színű kártyát a megfelelő torony-
ból, 0-s alapértékkel - ami persze szolgákkal, más 
kártyahatásokkal megnövelhető. Foglalt toronynál 
persze ki kell fizetnetek a 3 forintos felárat - viszont 
olyan toronynál is használható, amiben már van csa-
ládtagotok.
Aratásos/termeléses bónuszlapkák

Ezek tulajdonképpen mire is jók?

Egyetlen már kijátszott contado-, illetve épületkártyá-
tokon aratás-, illetve termelésakciót hajthattok velük
végre. Az akció értékét természetesen szolgák segítsé-
gével megnövelhetitek.
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