
2-4 játékos részére, 8 éves kortól, játékidő kb. 45 perc

ELŐKÉSZÜLETEK

Rakjuk ki a játéktáblát az asztal közepére, és rakjuk mellé a tornyokat, a házakat és a palotákat, nemkülönben a falakat és a 
kockákat. A kártyákat keverjük meg, majd mindenkinek osszunk 6 lapot. A megmaradt kártyájat rakjuk le képpel lefelé a 
játéktábla mellé, ez lesz a húzópakli. Végül minden játékos válasszon magának egy színt, vegye el pontjelzőjét, és rakja azt a 
pontsáv 1-es mezőjére. 

TARTOZÉKOK

30 fatorony, minden színben 10

60 faház, minden színben 15

15 fapalota, minden színben 3

33 fal

2 házkocka

toronykocka

4 pontjelző

60 céhkártya

A határvonalak a címerekkel jelölt tartományokat 
választják el egymástól. Minden határvonal 
egyben falvonal is. 

játéktábla

    pontsáv

toronyhely

            falvonal

         határvonal

           mező

LEO COLOVINI

      előoldal       hátoldal



A JÁTÉK CÉLJA

A falépítők igyekeznek saját elképzeléseik szerint városokat építenek; a céhkártyáikról lesik le, hogy milyen városokért 
kapnák a legtöbb pontot. Mindig, amikor elkészül egy város, értékelésre kerül sor, és mindenki kijátszhat a kezéből 1 vagy 
2 kártyát. Aki gyengébben teljesít az értékelések során, az kicserélheti kártyáit. Az lesz a legsikeresebb falépítő, aki a 
legjobb időben játssza ki kártyáit.

A JÁTÉK CÉLJA
a várost.
Döntsük el, ki kezdi a játékot. Aki épp soron van, az:
 · Először épít egy falat: Elvesz a készletből egy falat, és lerakja azt egy szabad falvonalra. 
 · Utána dob mindhárom kockával: Az eredmény és a lerakott fal függvényében le kell raknia 0-2 tornyot és 1 vagy 2 
 házat. 
 · Ezt követően értékelésre kerülhet sor: Ha elkészült egy város, értékelésre kerül sor. Az értékelés után mindenki húz 1 
 céhkártyát, és a hátul lévő játékosok kártyákat cserélhetnek. 
 · Végül a játékos továbbadja a kockákat a balján ülő játékosnak.

Figyelem: Ha valaki azelőtt dob, hogy lerakna egy falat, azonnal veszít 1 pontot (jelzőjével vissza kell lépnie). Ezután 
lerakja a falat, és újra dob. (Az 1-es mezőről nem lehet visszalépni.) 

Fal építése
A falat mindig egy szabad falvonalra kell tenni. Már lerakot falra, fal mellé nem rakható újabb fal. Már elkészült városba
nem rakható fal!

     A soron lévő játékos       Utóbb a soron 
     elvesz egy falat a        lévő játékos 
     készletből, és lerekja       lerakja az A
     azt egy szabad fal-      falat, bejefezve 
     vonalra.       a várost.

Dobás a kockákkal
  · Toronykocka: Ez a kocka mutatja meg, hogy a játékosnak milyen színű tornyot kell raknia a fal 
  valamelyik végén egy üres toronyhelyre. Ha a másik toronyhely is üres, akkor választania kell egy tor-
  nyot a készletből - bármilyen színűt -, és azt kell oda leraknia. Ha már nincs a készletben a dobott színű 
  toronyból, szabadon választhat a készletből egy tornyot, és kell oda leraknia. Ha a játékos a falat két 
torony közé rakta le, akkor nem kell dobnia a toronykockával.

        Miután a játékos lerakta a falat, dob a torony-
        kockával: az eredmény fekete torony. Elvesz 
        a készletből egy fekete tornyot, és lerakja az 
        alsó toronyhelyre. Szabadon eldöntheti, milyen 
        színű tornyot rak a felső toronyhelyre: szürke 
        torony mellett dönt. 

    
    



 · Házkockák: Ezek a kockák mutatják meg, hogy milyen színű házakat kell a játékosnak a most lerakott fal 
 két oldalán a mezőkre leraknia. Ha a fal a játéktábla szélén van, a játékos mindkét kockával dob, és a két 
 eredményből választ egyet. Ha kérdőjelet dob, szabadon kiválaszthatja a színt. Ha a kidobott színből már nincs 
ház a készletben, a játékos szabadon választhat színt. 

A játékos egy vörös házat és egy kérdő-
jelet dobott. Úgy dönt, a vörös házat a 
fal jobb oldalára rakja le. Szabadon 
eldöntheti, milyen színű házat rak a fal 
bal oldalára: zöld ház mellett dönt.

Balra: Ha a falat a partra rakta volna, 
csak egy házat kellene leraknia.

· Paloták: Mindig, amikor 2 ugyanolyan színű ház van egy már befejezett városban, a két házat azonnal rakjátok vissza 
a készletbe, és helyükre egy ugyanilyen színű palotát tegyetek. Ha már nincs a készletben megfelelő színű palota, akkor 
hagyjátok a házakat a városban. 

A játékos befejezett egy várost, és 
belerakott egy zöld házat, így ott 
már 2 zöld ház van. A két zöld házat 
azonnal kicseréli egy zöld palotára.

Értékelés 
Mindig, amikor úgy raktok le egy falat, hogy egy vagy több mezőt teljesen bekeríttek falakkal - vagyis elkészül egy 
város -, értékelésre kerül sor. 

Példák elkészült városokra: 

Figyelem: A már elkészült város a későbbiekben nem darabolható fel. Ha egy város több mezőből áll, célszerű a házakat 
és a palotákat színek szerint egy helyre összevonni, hogy könnyebben lehessen számolni velük. 

Az elkészült város házai és palotái 
színek szerint csoportosítva. 



Ha a befejezett város közvetlen szomszédja egy vagy több már befejezett városnak (vagyis van legalább egy közös faluk), 
a játékos, ha akarja, az egyik szomszéddal egyesítheti a most elkészült várost. Ekkor a két város közös falait vissza kell 
raknia a készletbe. Az éppen befejezett város csak egy másikkal egyesíthető, többel nem. 

A játékos lerakta az A falat, befejezve így az 1-es 
várost. Három lehetősége van:

· Egyesíti az 1-es és a 2-es várost, ekkor a B és a C 
 falat el kell távolítania. 
· Egyesíti az 1-es és a 3-as várost, ekkor a D falat kell 
 eltávolítania. 
· Megteheti, hogy az 1-es várost sem a 2-es, sem a 
 3-as várossal nem egyesíti. Ekkor minden fal 
 a játéktáblán marad.

(A példából a könnyebb áttekinthetőség kedvéért 
 hiányoznak a házak és a paloták.)

Figyelem: Ha az elkészült városon belül falak és tornyok vannak, azokat azonnal rakjátok vissza a készletbe. 

Miután a jobb oldali város 
befejeződött, az A fal és a B 
torony visszakerül a készletbe.

Most kerül sor az értékelésre: Először annak, aki befejeze a várost, majd sorban mindegyikőtöknek le kell raknia maga 
elé a kezéből 1 vagy 2 kártyát: ezek alapján kaptok pontokat. Ezután a kijátszott kártyákat rakjátok a dobott lapokhoz, 
és mind húzzatok 1 kártyát. Ez azt jelenti, hogy annak, aki 2 kártyát játszik ki, csökken a kezében tartott kártyák száma. 
Ellenben bárki megteheti, hogy nem játszik ki kártyát, hanem eldob a kezéből 1 kártyát: ő ilyenkor 2 kártyát húz. 
Ha kifogy a húzópakli, a dobott lapokat megkeverve alkossatok új húzópaklit. 

A pontozásra az 5. oldalon találtok példát, a 6. oldalon pedig részletezzük az egyes céhkártyákat. 

Miután mind értékeltetek és kártyát húztatok, az, akinek jelenleg a legkevesebb pontja van, eldobhat a kezéből tetszőleges 
számú kártyát, hogy ugyanennyit húzzon a húzópakliból. Ha többen vannak az utolsó helyen (akár mind), mind cserél-
hetnek, az óramutató járása szerinti sorrendben, a soron lévő játékostól számítva. 

A sárga és a zöld játékos van az utolsó helyen; mindketten eldobhatnak 
tetszőleges számú kártyát a kezükből, hogy ugyanennyit húzzanak 
a húzópakliból. 

A kockák továbbadása

A játékos továbbadja a kockákat bal oldali szomszédjának. 



Péda az értékelésre

Az A játékos befejezte az X-szel jelölt várost, és most értékelésr kerül sor. 

Az A játékos két kártyát játszik ki: A B játékos egy kártyát játszik ki: A D játékos két kártyát játszik ki:

     A C játékos egy kártyát játszik ki:

A befejezett város 7 
mezőből áll; a játékos 
kap 9 pontot.

A játéktáblán 5 olyan 
torony van, amely nincs 
befejezett városban, és 
vízparton áll; a játékos 
10 pontot kap.

A játéktáblán 6 olyan fal 
van, amely nincs befejezett 
városban; a játékos 6 
pontot kap. 

A játéktáblán már 4 befeje-
zett város van; a játékos 
4 pontot kap.

A játéktáblán 6 olyan rózsa-
szín ház van, amely nem 
már befejezett városban 
van; a játékos 6 pontot kap.

A címerrel jelölt tarto-
mányban 7 ház van; a 
játékos 7 pontot kap.

A most befejezett város-
ban 7 torony van; a 
játékos 7 pontot kap. 

A JÁTÉK VÉGE

A játék akkor ér véget, ha felkerül a játéktáblára az utolsó fal, az utolsó torony, az utolsó ház vagy az utolsó palota. Ha 
ekkor befejeződött egy várost, azt még ki kell értékelni. 
Ha nem készült el város, akkor mindenki kiválaszthat egy már elkészült várost, és ahhoz kijátszhat a kezéből 1 vagy 2 
kártyát. (Természetesen olyan kártya is kijátszható, amelyik nem befejezett városhoz kapcsolódik.) 
Az győz, akinek a legtöbb pontja van. Egyenlőség esetén az győz, akinek az érintettek közül több kártya van a kezében. 
Ha ez is egyenlő, ők mind győztesek. 



A CÉHKÁRTYÁK

Az alábbi kártyák csak és kizárólag az éppen befejezett városhoz kapcsolódnak: 

Ha a város 1, 2 vagy 3 
mezőből áll, 6, 7, illetve 
8 pontot kapsz. Ha a 
város 7 vagy több mező-
ből áll, 9 pontot kapsz.

A városban minden fehér, 
szürke, illetve fekete 
toronyért 2 pontot kapsz.

Ha a városban két- vagy háromféle 
színű ház és/vagy palota van, 4 
pontot kapsz; ha négy- vagy ötféle 
színű ház és/vagy palota van a 
városban, 7 pontot kapsz.

A város minden palotájáért kapsz 
1 pontot; a házakért nem jár pont.

A város minden tor-
nyáért, színtől függet-
lenül, 1 pontot kapsz. 

A városban minden 
adott színű palotáért 
3, minden adott színű 
házért 1 pontot kapsz

Az alábbi kártyák a játéktáblán lévő, de a már befejezett városokon kívüli építményekért adnak pontokat: 

Minden adott 
színű házért 
kapsz 1 pontot.

A címerrel jelzett 
tartomány minden 
házáért kapsz 1 
pontot.

Minden adott színű 
toronyért kapsz 
2 pontot.

Minden falért 
kapsz 1 pontot

Minden toronyért 
kapsz 1 pontot.

Minden vízparti 
toronyért kapsz 2 
pontot; a többi 
toronyért nem 
kapsz pontot.

Az alábbi kártya egyik fenti csoportba 
sem tartozik: 

Minden már 
befejezett 
városért 1 
pontot kapsz.  © 2006 Hans im Glück Verlags-GmbH

RioGames@aol.com
Rio Grande Games
PO Box 45715, Rio Rancho, NM 87174

 Fordító: �aur (thaur@freemail.hu)
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