Vezetőkártyák
Francisco Sforza
E per dirlo ad un tratto non ci fu guerra famosa nell’Italia, che Francesco Sforza non
vi si trovasse, e le Repubbliche, Prencipi, Re e Papi andavano a gara per haverlo al suo
sevigio.
Követelmény: 5 vállalkozáskártya
Fordulós képesség: Hajts végre egy 1-es értékű aratásakciót. Az értéket szolgákkal, megfelelelő személykártyákkal megnövelheted.

Ludovico Ariosto
Io desidero intendere da voi Alessandro fratel, compar mio Bagno, S’in la Cort’è memoria
più di noi; Se più il Signor m’accusa; se compagno Per me si lieva.
Követelmény: 5 személykártya
Állandó képesség: Már foglalt akcióhelyekre is lerakhatod családtagjaidat.

Filippo Brunelleschi

Lucrezia Borgia
Donna Lucretia, benché avvezza homai a mutar mariti secondo il capriccio et interesse
dei suoi, [...] si trattenne fin che il tempo unico medico di queste passioni le fece volger
l’animo a più soavi pensieri.
Követelmény: 6 ugyanolyan fajtájú fejlesztéskártya
Állandó képesség: Szines családtagjaid mindegyikének értékéhez +2 járul. (Ez az új érték
szolgákkal, más kártyákkal még tovább növelhető.)

Federico da Montefeltro
[…] la gloriosa memoria del Duca Federico, il quale a dì suoi fu lume della Italia. Né
quivi [Urbino] cosa alcuna volse, se non rarissima et eccellente.
Követelmény: 5 contadokártya
Fordulós képesség: Egyik színes családtagod értéke 6-ra változik, függetlenül attól, mit dobtatok a hozzá tartozó kockával.

Lorenzo de’ Medici

[…] 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: 5 épületkártya
Állandó képesség: Amikor olyan toronyra rakod le egy családtagodat, ahol már van valaki, nem
kell a 3 forintot befizetned (de akkor is hat, ha más hatás segítségével veszel el fejlesztéskártyát).

Sigismodo Malatesta
Era a campo la maistà del re de Ragona. […] el fé levare de campo cum la soe gente e
Követelmény: 7 katonaságpont és 3 hitpont
Állandó képesség: Szintelen családtagod értékéhez +3 járul. (Ez az új érték szolgákkal, más kártyákkal még tovább növelhető.)

Girolamo Savonarola
Che se possibile sempre ruminate qualche cosa divota, et quando mangiate, et quando
di charità.
Követelmény: 18 forint
Fordulós képesség: Kapsz 1 hitpontot.

Michelangelo Buonarroti
Dai quali tutti Michelagnolo molto era accarezzato, et acceso al honorato suo studio, ma
sue gioie […].
Követelmény: 10 kő
Fordulós képesség: Kapsz 3 forintot.

Giovanni dalle Bande Nere
Egli apprezzava più gli huomini prodi che le ricchezze le quai desiderava per donar a
loro.
Követelmény: 12 katonaságpont
Fordulós képesség: Kapsz 1 fát, 1 követ és 1 forintot.

Leonardo da Vinci
Ogniomo senpre si trova nel mezo del mondo en essotto il mezo del suo emisperio e sopra
il cientro desso mondo.
Követelmény: 4 személykártya és 2 contadokártya
Fordulós képesség: Hajts végre egy 1-es értékű termelésakciót. Az értéket szolgákkal, megfelelelő személykártyákkal megnövelheted.

Sandro Botticelli
[…] ancora che agevolmente apprendesse tutto quello che e’ voleva, era nientedimanco
inquieto sempre, né si contentava di scuola alcuna […].
Követelmény: 10 fa
Fordulós képesség: Kapsz 2 katonaságpontot és 1 győzelmi pontot.

Lodovico il Moro
Ludovicum Sfortiam Mediolanensium principem, cui Moro cognomen fuit, nequaquam
a suscedine oris, quod esset aequo pallidior ita vocatum ferunt, quod pro insigni gestabat
Mori arboris.
Követelmény: 2 contadokártya, 2 személykártya, 2 épületkártya és 2 vállalkozáskártya
Állandó képesség: Színes családtagjaid értéke 5-re változik, függetlenül attól, mit dobtatok a
hozzájuk tartozó kockákkal. (Az új értékeket persze szolgákkal, személykártyákkal még megnövelheted.)

Követelmény: 35 győzelmi pont
Állandó képesség: Másold le egy játékostársad által már kijátszott vezérkártya képességét.
A másolás hatása végleges, utóbb már nem változtathatod meg.

IV. Sixtus
[…] secretamente trattò, che per mezzo di una congiura fussero ammazzati Lorenzo
e Giuliano de’ Medici fratelli, e si riordinasse poi quella Repubblica a sua volontà.
Követelmény: 6 fa, 6 kő, 6 forint és 6 szolga
Állandó képesség: Ha a legátusfázisban támogatod az Egyházát, a neked járó győzelmi pontokhoz kapsz még 5-öt.

Cesare Borgia
Cesarem Borgiam, qui sanguinario ingenio, immanique saevitia veteres tyrannos
aequasse censeri potest, viroso sanguine, execrabile semine progenitum ferunt.
Követelmény: 3 épületkártya, 12 forint és 2 hitpont
Állandó képesség: Amikor contadokártyát raksz le, nem számít, mennyi katonságpontod van
éppen, ezt a fajta követelményt hagyd figyelmen kívül.

Casciai Szent Rita
Fu talmente abbracciata la santa astinenza, e l’aspro vestire dalla nostra Beata Rita,
che chi la mirava, restava meravigliato, e quasi fuor di se stesso rimaneva.
Követelmény: 8 hitpont
Állandó képesség: Amikor egy fejlesztéskártya azonnali hatása miatt fát, követ, forintot, szolgát kapsz, a neked járó mennyiség dupláját kapod meg. Nem hat akkor, amikor egy akcióhely
ad neked efféle erőforrásokat, és a feljesztéskártyák azonnali hatása miatt kapott privilégiumok
beváltásánál se.

Cosimo de’ Medici

Debebunt igitur Medici magno Cosmo omnis Medicea, et Florentina posteritas.
Követelmény: 2 személykártya és 4 épületkártya
Fordulós képesség: Kapsz 3 szolgát és 1 győzelmi pontot.

Bartolomeo Colleoni
Et era allhor frequente per le bocche del volgo un sì fatto motto: «Havere il Coglione
allo Sforza, il gioco di maniera in man concio, che non facendo ei torto alle carte più
non potea perdere».
Követelmény: 2 vállalkozáskártya és 4 contadokártya
Fordulós képesség: Kapsz 4 győzelmi pontot.

III. Lodovico Gonzaga
[…] la qual cosa sopportava con sdegno Lodovico, parendogli che nota infame gli fosse
l’essergli preposto dal padre il fratello, il quale veramente odiava.
Követelmény: 15 szolga
Fordulós képesség: Kapsz 1 privilégiumot.

Pico della Mirandola
Ioannes Picus Mirandula merito cognomine phoenix appellatus est, quod in eum,
Dii superi, supra familiae claritatem, omnis corporis, ac animi vel rarissima dona
contulerint.
Követelmény: 4 vállalkozáskártya és 2 épületkártya
Állandó képesség: Amikor fejlesztéskártyát veszel el, kapsz 3 forint árengedményt - ez persze csak
akkor számít, ha az elvett kártyának van forintos költsége. Ez a 3 forintos árengedmény nem vonatkozik arra a 3 forintra, amit akkor kell fizetned, ha olyan toronyra raksz le családtagot, ahol már van
valaki.

Penitencialapkák

Mindig, amikor katonaságpontot kapsz
(akcióhelyekről vagy kártyáid miatt),
1-gyel kevesebbet kapsz, mint ami járna. (Ha egyszerre több kártyád miatt is
kapsz katonaságpontokat, mind külön
forrásként kezeld, így mindből különkülön lejön 1.)

Mindig, amikor megszerzel egy contadokártyát (akcióhelyekről vagy kártyáid miatt), az adott akciód értéke 4-gyel
csökken. Szolgák költésével továbbra
is megnövelheted az értékedet, valamint már megszerzett kártyáid módosítóival is számolj.

A játék végén nem kapsz győzelmi
pontokat befolyásos támogatóid
után - mintha nem is lennének személykártyáid.

Mindig, amikor pénzt kapsz (akcióhelyekről vagy kártyáid miatt), 1-gyel kevesebb forintot kapsz, mint ami járna.
(Ha egyszerre több kártyád miatt is
kapsz pénzt, mind külön forrásként kezeld, így mindből külön-külön lejön 1.)

Mindig, amikor megszerzel egy épületkártyát (akcióhelyekről vagy kártyáid
miatt), az adott akciód értéke 4-gyel
csökken. Szolgák költésével továbbra
is megnövelheted az értékedet, valamint már megszerzett kártyáid módosítóival is számolj.

A játék végén nem kapsz győzelmi
pontokat beindított vállalkozásaid
után - mintha nem is lennének vállalkozáskártyáid.

Mindig, amikor szolgát kapsz (akcióhelyekről vagy kártyáid miatt), 1-gyel kevesebbet kapsz, mint ami járna. (Ha
egyszerre több kártyád miatt is kapsz
szolgákat, mind külön forrásként kezeld, így mindből külön-külön lejön 1.)

Mindig, amikor megszerzel egy személykártyát (akcióhelyekről vagy kártyáid miatt), az adott akciód értéke 4gyel csökken. Szolgák költésével továbbra is megnövelheted az értékedet,
valamint már megszerzett kártyáid
módosítóival is számolj.

A játék végén nem kapsz győzelmi
pontokat meghódított contadód után
- mintha nem is lennének contadokártyáid.

Mindig, amikor fát vagy követ kapsz
(akcióhelyekről vagy kártyáid miatt),
1-gyel kevesebbet kapsz, mint ami járna. (Ha egyszerre több kártyád miatt is
kapsz fát és/vagy követ, mind külön
forrásként kezeld, így minden forrásból
külön-külön lejön 1 fa vagy 1 kő.)

Mindig, amikor megszerzel egy vállalkozáskártyát (akcióhelyekről vagy kártyáid miatt), az adott akciód értéke 4gyel csökken. Szolgák költésével továbbra is megnövelheted az értékedet,
valamint már megszerzett kártyáid
módosítóival is számolj.

A játék végén, de még a végső értékelés előtt minden 5 győzelmi pontod
után veszítesz 1 győzelmi pontot.
(Ha például a végső értékelés előtt
28 győzelmi pontod van, akkor 5 győzelmi pontot veszítesz.)

Mindig, amikor aratásakciót hajtasz
végre (akcióhelyekről vagy kártyáid
miatt), az akciód értéke 3-mal csökken.
Szolgák költésével továbbra is megnövelheted az értékedet, valamint kártyáid
módosítóival is számolj. (Ha a nagy
aratós akcióhelyre raksz családtagot,
annak értéke most 6-tal csökken.)

Nem rakhatod le családtagodat a piac
egyik akcióhelyére sem.

A játék végén annyi győzelmi pontot
veszítesz, ahány katonaságpontod
van. (Ha például a játék befejeztekor
12 katonaságpontod van, akkor 12
győzelmi pontot veszítesz.)

Mindig, amikor termelésakciót hajtasz
végre (akcióhelyekről vagy kártyáid
miatt), az akciód értéke 3-mal csökken.
Szolgák költésével továbbra is megnövelheted az értékedet, valamint kártyáid
módosítóival is számolj. (Ha a nagy
termelős akcióhelyre raksz családtagot,
annak értéke most 6-tal csökken.)

2 szolgát kell költened arra, hogy 1-gyel
megnöveld egy akciód értékét. (Ahhoz,
hogy 2-vel növeld meg egy akciód értékét, 4 szolgát kell befizetned, és így tovább.)

A játék végén annyi győzelmi pontot
veszítesz, ahány kőbe és fába kerültek
összesen megszerzett épületkártyáid.
(Ha például összesen 7 fát és 6 követ
fizettél épületkártyáidért, akkor 13
győzelmi pontot veszítesz.)

Színes családtagjaid értékehez, amikor
lerakod őket, -1 járul. (Ha például 5-öt
dobtatok a fekete kockával, a te fekete
családtagod értéke csak 4 lesz.) Szolgák költésével továbbra is megnövelheted az értékedet, valamint kártyáid
módosítóival is számolj.

Minden forduló akciófázisában kimaradsz az első körből (amikor családtagot kellene leraknod, passzolsz). A második körben raksz le először családtagot (amikor a játéksorrendben rád
kerül a sor). Miután a penitenciára nem
szorultak már végeztek, visszakapod az
elveszített körödet és lerakod az utolsó
családtagodat.

A játék végén annyi győzelmi pontot
veszítesz, amennyi erőforrás - fa, kő,
szolga és forint - van palazzotáblád
raktárrészén (bal alsó részén). (Ha
például 3 fával, 1 kővel, 4 forinttal
és 2 szolgával fejezed be a játékot,
akkor 10 győzelmi pontot veszítesz.)

