
  Tartozékok

Áttekintés
A játékban a játékosok akciókat hajtanak végre és együtt-
működnek frakciójuk többi tagjával, hogy teljesítsék a 
forgatókönyv által kitűzött célokat.

Előkészületek
Minden játék előtt végre kell hajtani az alábbiakat:

1. A játéktér előkészítése: Annyi széket kell összeszed-
ni, amennyi a játékosok száma, és a székeket kör 
alakban kell elrendezni.

2. Karakterkártyák és jelvények: Az összes jelvényt és
karakterkártyát a játéktér mellé le kell rakni egy hely-
re.

 

3. Forgatókönyv kiválasztása: Választani kell egy for-
gatókönyvet (l. 6-19. o.). Az első játéknál célszerű az
első forgatókönyvet választani (Az utolsó lakoma), de 
persze ez nem kötelező.

4. Szabályok: El kell dönteni, hogy a forgatókönyvhöz 
az alapszabályok vagy a teljes szabályok lesznek-e hasz-
nálva. Az első játéknál az alapszabályok elegendők.

5. Bevezető felolvasása: Fel kell olvasni a kiválasztott
forgatókönyv bevezető szövegét (a dőlt betűs részt a
szabályfüzet megfelelő részéből).

6. A forgatókönyv előkészületei: A leírtaknak megfele-
lően végre kell hajtani a forgatókönyv előkészületeit.

 A jelvények összeállítása 
A jelvények összeállításánál a zsinór kapcsát ki kell 
kapcsolni, a zsinórt átfűzni a lyukon, majd a kap-
csot vissza kell kapcsolni.
kapcsolni, a zsinórt átfűzni a lyukon, majd a kap-
csot vissza kell kapcsolni.

      1 jogar

      20 frakciójelvény
(10-10 rózsás és tornyos)

10 vétókorong

9 tárgyjelző9 tárgyjelző

25 karakterkátya

       20 fémzsinór       20 fémzsinór

Áttekintés Előkészületek
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Nem
Több képesség utal “hölgyre”, illetve “úrra”. Ez mindig
a karakterek nemét jelenti, sosem a játékosok valódi ne-
mét.

     Státusz
A státusz a társasdalomban elfoglalt pozíciót jelenti. A já-
tékban ötféle státusz van. Sok olyan akció van, ami csak
bizonyos státuszokra hat, vagy bizonyos státuszokra nem
hat.

 

Szabályok
Minden játék előtt el kell dönteni a játékosoknak, hogy az
alap- vagy a teljes szabályokat fogják-e használni.   

Alapszabályok
Az alapszabályokat választva az aktív játékos vagy passzol, 
vagy alapakcióját hajtja végre; az 1., a 2., a speciális akció
nem választható, ahogy a reakciók sem számítanak.

Teljes szabályok
A teljes szabályokat választva az aktív játékos nem hajthatja
végre alapakcióját: vagy passzol, vagy 1., 2., illetve speciális
akcióját hajtja végre. Emellett a reakciók is számítanak.

  Koncepció
E részben a játék alapkoncepcióiról lehet olvasni.

Helyek
Minden játékban minden játékos elfoglal egy helyet. A he-
lyet valamiképp jelölni kell: párnával, pu�al, sámlival, szék-
kel; a játékszabály a székeket ajánlja.

Szomszédság
Két hely akkor szomszédos, ha egymás mellett vannak, 
nincs közöttük másik hely. Ha valakinek egy másik játékos
szomszédságába kell költöznie, az aktív játékos dönti el,
hogy melyik szomszédos helyre költözik. Az aktív játékos
az, akinél a jogar van. 

Pozíciók
Egy adott helyen lévő játékos vagy áll, vagy ül. Ha az aktív
játékos áll, végrehajtja a körét; ha az aktív játékos ül, nem
hajtja végre a körét, hanem átadja a jogart a következő já-
tékosnak. Hacsak másképp nincs jelezve, a helyet cserélő
játékosok megtartják saját pozíciójukat.

Karakterkártyák
A játék minden forgatókönyvénél minden játékos kap egy
karakterkártyát. Erről leolvashatja, milyen akciókat képes
végrehajtani, valamint megtalálja karaktere háttértörténe-
tét, ami segít, hogy beleélje magát a szerepbe.

hölgy        úr

 Példa a szomszédságra 
C játékosnak olyan képessége van, ami a vele szomszé-
dos helyekre hat. A képesség a B és D helyeken lévő
játékosokra hat, az A és E helyeken lévőkre már nem.

B DC EA

szolga  (    )        független (   ) 

   polgár (   )     nemes (   )uralkodó (    )
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Tárgyjelzők
Egyes forgatókönyveknél szükség van tárgy-
jelzőkre szerepek, hatások jelölésére. Min-
den forgatókönyvben megtalálható, milyen
tárgyjelzők kellenek és mire szolgálnak.

Forgatókönyv-speci�kus szabályok
Egyes forgatókönyvben fontosak az alábbi szerepek:

Vendéglátó
Az a játékos, akinél a forduló kezdetén ott a jogar. Ő 
dönti el, hogy a jogart merre kell továbbadni ebben a
fordulóban.

Vendég
A vendég az a játékos, aki eldönti, hogy a speciális akciót
elfogadja vagy elutasítja. Ha a forgatókönyv szerint nincs
vendég, az aktív játékos nem hajthat végre speciális akci-
ót. Ha van vendég, a forgatókönyv ellátja valahány vétó-
koronggal; ezeket belátása szerint használhatja fel.

     A játék menete
Minden játék fordulókból áll, és minden forduló két fá-
zisból áll:

1) Akciófázis.

2) Célfázis.

A célfázissal a forduló is véget ér, és új forduló kezdődik.

Akciófázis
Minden forduló úgy kezdődik, hogy az összes játékos áll.
A vendéglátó átadja a jogart vagy jobb, vagy bal oldali
szomszédjának - ezzel meghatározza, hogy ebben a for-
dulóban merre kell adni a jogart: ha bal oldali szomszéd-
jának adja, a jogart az óramutató járásával megegyező
irányba kell adni, és az óramutató járásával ellentétetesen,
ha a vendéglátó jobb oldali szomszédjának adja a jogarat.

Ha álló játékos kapja a jogarat, ő lesz az új aktív játékos.
Az új aktív játékos végrehajtja a körét, azáltal, hogy vá-
laszt az alábbi két lehetőség közül:

·  Végrehajt egy akciót.

·  Passzol.

Miután végzett körével, a jogart átadja (a vendéglátó által 
meghatározott irányba) a következő játékosnak, ő maga
pedig leül.

Ha ülő játékos kapja a jogarat, azt azonnal tovább is adja
a következő játékosnak.

Ha az utolsó álló játékos is leült, a fázis véget ért, és meg-
kezdődik a a célfázis.

    Akció végrehajtása
A játékosok akcióikkal befolyásolják a játék menetét. Ak-
cióval új helyre mozgathatók a játékosok, megvédhetők
más akcióktól, megváltoztatható, hogy merre kell átadni
a jogarat, ésatöbbi, ésatöbbi.

A legtöbb karakterkártyán négy akció olvasható: az alap-
akció, az 1. akció, a 2. akció és a speciális akció. Ha egy
játékos akciót hajt végre, választ egyet a karakterkártyájá-
ról, hangosan felolvassa annak szövegét, majd végrehajtja
az utasításokat.

 

Ha az akció arra utasítja, hogy jelöljön ki egy játékost,
saját magát csak akkor választhatja, ha ez a lehetőség
a szövegben külön fel van tüntetve.

 Akciók
Az ilyen ikonos        akciók semmilyen módon nem 
hatnak az uralkodókra (    ). 
Az ilyen ikonos        akciók semmilyen módon nem  

Példa: A mesélő 1. akciója ilyen       akció, és ez a szövege:
“Minden veled szomszédos hölgy kiválaszt egy urat és he-
lyet cserél vele.” Ha az a mesélő mellett csak uralkodók
vannak, az akciónak semmi hatása nincsen; emellett a
mesélő melletti nem-uralkodó hölgy nem választhat hely-
cserére olyan urat, aki az uralkodók közé tartozik.

A mesélő 1. akciója ilyen       akció, és ez a szövege:
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Speciális akció kérelmezése
A speciális akció olyan akció, amelynek végrehajtásába a 
vendégnek bele kell egyeznie.

Ha speciális akciót szeretne, az aktív játékosnak ezt kérel-
meznie kell a vendégtől (l. a 3. oldalon), felolvasva karak-
terkártyájáról az akció szövegét.

Ezután a vendég eldönti, hogy megengedi vagy megtiltja 
az akciót.

 

Ha megengedi, az aktív játékos végrehajtja az akciót a ka-
rakterkártyáján olvasható szöveg szerint.

Ha megtiltja, a vendégnek vissza kell raknia egy vétóko-
rongját a készletbe; az aktív játékos pedig nem hajtja végre
az akciót. A vendég nem tilthat meg speciális akciót, ha
már nincs vétókorongja.

Az akció végrehajtása - illetve a vendég vétója - után az ak-
tív játékos átadja a jogart a következő játékosnak, és leül.

       Foglalt helyre mozgás
Ha egy játékos foglalt helyre megy, elküldi onnét az ott lé-
vőt, aki átmegy egy tetszése szerinti üres helyre. Ha a fog-
lalt helyen többen is vannak (l. osztozás), ők kezdeménye-
zési sorrendben távoznak, kezdve az alacsonyabb számmal.

Ha valaki helyet cserél valakivel, az elküldött játékosnak
arra a helyre kell mennie, ahonnét elküldője érkezett.

 
 

Megosztozás egy helyen
Egyes akciók következtében egy helyen két vagy akár több
játékos is lehet. Bár ők megosztoznak a helyen, az akciók
külön hatnak rájuk: vagyis ha egy akció egy adott játékosra
hat, nem szükségszerűen hat arra, aki vele egy helyen van.

Az azonos helyen lévő játékosok nem szomszédosak egy-
mással.

Ha a jogar olyan helyre kerül, ahol legalább ketten vannak,
a legkisebb kezdeményezéssel rendelkező játékoshoz kerül 
- hacsak egy akció másképp nem rendelkezik.

Ha egy játékos befejezi a körét, és vele egy helyen van álló
játékos, annak adja a jogarat; ha több álló játékos is van
ott, annak adja, akinek közülük kisebb a kezdeményezése.

    A kártyák

1) Kezdeményezés: Időzítési problémák esetén ez
a szám számít.

2) Nem: Ez az ikon jelzi a karakter nemét. 

3) Státusz: Ez az ikon jelzi a karakter státuszát (a
társadalomban elfoglalt helyét).

4) Rang: A karakter rangja az udvarban.

5) Visekedés: A karakter általános viselkedése.

6) Megjegyzések: Barátságos, illetve támadó, de
még udvarias megjegyzések.

 

7) Alapakció: Az alapszabályok használatakor a
karakter csak ezt az akciót hajthatja végre.

8) Reakció: A teljes szabályok használatakor a ka-
rakter bármikor kihasználhatja ezt a képességét.

9) 1. és 2. akció: A teljes szabályok használatakor
a karakter ezek az akciók közül választhat.

11) Speciális akció: A teljes szabályok használata-
kor a karakter kérelmezheti ezt az akciót.
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Passzolás
Ha az aktív játékos passzol, a jogarat átadja a következő
játékosnak, maga pedig leül.

       Célfázis
A célfázisban minden frakció ellenőrzi, teljesítette-e már
a céljait. Az egyes forgatókönyvek és frakciók céljai a 6-
19. oldalakon találhatók. Ha a játék nem ért még véget,
a vendéglátó magához veszi a jogarat.

     A játék vége
A játék akkor ér véget, ha befejeződött az utolsó fordu-
ló, vagy ha legalább egy frakció teljesítette egy olyan cél-
ját, ami véget vet a játéknak. A játék végét okozó felté-
telekről a 6-19. oldalakon lehet olvasni.

További szabályok
E részben speciálisabb szabályokról lehet olvasni.

     Reakciók
Egyek karakterek reakciókra képesek. Az ilyen karakter
bármikor használhatja reakcióját, akkor is, ha ül, akkor is,
ha nem is ő van éppen soron. A reakció használata min-
dig opcionális, sosem kötelező.

       Eldőlt játék
Ha már biztos valamelyik frakció győzelme, az összes já-
tékos beleegyezésével a játék azonnal befejezhető e frak-
ció győztesként kikiáltásával.

    Istenítélet
Ha egy forgatókönyv vagy akció istenítéletet kíván, az
adott játékos fel kell dobnia egy vétókorongot, és asze-
rint, melyik oldalával felfelé esett az asztalra, hajtódik
végre az adott dolog.

 

Hírnök
A teljes szabályok használatakor, ha van 
vendég a forgatókönyvben, az a játékos,
aki az előkészületeknél a hírnök karakter-
kártyáját kapja, megkapja a pecsétgyűrű
tárgyhelzőjét is.

Szerepjáték
E játék sikere elsősorban a játékosok beleélésén, lelkesedé-
sén múlik, így az a célszerű, ha a játékosok igyekeznek a
lehető legjobban leutánozni karakterük viselkedését. Ez
lehet csak annyi, hogy a játékos udvariasan meghajol, ami-
kor helyet cserél valakivel, vagy ha ő a király, magára töb-
bes szám első személyben utal. Minél jobban beleélik ma-
gukat a játékosok karaktereikbe, annál izgalmasabb és 
érdekesebb lesz a játék.

pecsétgyűrű

Vétókorong

korona  (     )  ládikó (      ) 

 Akciók végrehajtása
A királynő 2. akcióját választva helyet cserél a herceg-
nővel: a királynő a hercegnő helyére megy, a hercegné
pedig oda, ahol eddig a királynő volt.
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Az 1. forgatókönyv frakciói

játékosok
száma

a király frakci-
ójának tagjai

a két áruló frak-
ció létszáma

11/13/15 király 5/6/7

12/14/16    király, királyné 5/6/7

17/19/21/23    király, királyné,
   királykisasszony 7/8/9/10

18/20/22/24
király, királyné,
királykisasszony,
az Első Lovag

7/8/9/10

    tőr  méreg�ola

Forgatókönyvek
A szabályfüzet ezen részében találhatók az egyes lejátsz-
ható forgatókönyvek.

1. forgatókönyv:
Az utolsó lakoma

 

A szolgák egész nap dolgoztak az ünnepi asztalon, de amikor 
az udvarnagy belépett a terembe, rögtön észrevette, hogy hiá-
nyoznak az asztalról a névtáblák. Meg is kérdezte a főkomor-
nyikot: - Mi a vendégek elrendezése?

A főkomornyik pislogni kezdett: - Nincs előre meghatározva.

Ebből még baj lehet, töprengett az udvarnagy. Az udvar 
megannyi viszálykodó klikkre van szakadva, és a királyi
kémek azt a pletykát jelentették, miszerint valakik ezen 
lakoma során gyilkolnák meg az uralkodót.

De mielőtt az udvarnagy cselekedhetett volna, maga a király
képett a terembe, öblös hangon társalogva kíséretével, nyo-
mában pedig a vendégek tolongtak. Az udvarnagy rémült
szívvel foglalt helyet az asztalnál. A király szívélyesen üdvö-
zölte vendégeit, hangjában semmi sem utalt arra, hogy sejti,
orgyilkos is van közöttük, és hogy meglehet, ez az utolsó la-
komája.

Célok
A király frakciója: Megakadályozni a király meggyil-
kolását vagy az összes orgyilkost megjelölni vétókoron-
gokkal.  

Áruló frakciók: Az akciófázis végén a saját frakció
orgyilkosa a király mellett üljön.

Részletek
Ebben a részben a forgatókönyv részletes szabályai talál-
hatók:

· Játékosok száma: 11-24

· Fordulók: 3
· Vendéglátó: a király

· Vendég: a király

        Tartozékok
A forgatókönyv az alábbi tartozékokat igényli:

·  1 méregfiola (tárgyjelző)

·  1 tőr (tárgyjelző)

   Előkészületek
A forgatókönyv előkészületei az alábbiak:

1) A király frakciója: El kell dönteni, ki lesz a király.
Ez a játékos magához veszi a jogarat, a király ka-
rakterkártyáját, valamemin feleannyi vétókorongot,
mint amennyi a játékos száma (ha kell felfelé kere-
kítsen, és legfeljebb 10 vétókorongot kaphat).

Az alábbi táblázat szerint kell kiosztani, kik lesznek
a király frakciójának tagjai: ők mind megkapják a
nekik járó karakterkártyát.

Példa: Tizennégy játékos esetén a király frakcióját
a király és a királyné alkotják, a két áruló frakció-
ban pedig egyaránt hatan-hatan vannak.
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2) Felesleges uralkodók eltávolítása: Az összes töb-
bi uralkodóikonos (     ) karakterkártyát vissza kell
rakni a dobozba. 

3) Az árulók frakciói: A király frakciójába nem tar-
tozó játékosokat két egyenlő létszámú frakcióra 
kell osztani. Mindkét áruló frakciót jelvénye jel-
képezi, így mind a nyakukba akasztják frakciójuk
jelvényét. A felesleges jelvényeket vissza kell 
rakni a dobozba.

4) Karakterkártyák: Az áruló frakciók felváltva 
küldik egy-egy tagjukat, hogy az karakterkártyát
válasszon magának; a rózsás frakció kezd. A já-
tékosok úgy is dönthetnek, hogy mindenki húz
egy karakterkártyát. Miután mindenkinek van
karaktere, a felesleges karakterkártyákat vissza
kell rakni a dobozba.

5) A fegyverek: Minden frakció kap egy fegyvert,
vagy a méregfiola, vagy pedig a tőr tárgyjelző-
jét. 

6) Az orgyilkosok: Mindkét frakció különvonul
valahová, és ott választ a tagjai közül egy or-
gyilkost, ügyelve arra, hogy a többi frakció ne
tudja meg, ki az. Az orgyilkos megkapja a frak-
ció fegyverét, amit elrejt. Ezután a frakciók 
visszatérnek a játék helyszínére.

7) A helyek: Mindenki, a királyt leszámítva, vá-
laszt magának egy helyet, és odaáll; utána a ki-
rály áll az általa választott helyre. Ha a király 
foglalt helyet választ, az ott lévő játékosnak át 
kell mennie az egyetlen üresen hagyott helyre.

8) Bemutatkozás: Először a király bal szomszéd-
ja mutatkozik be, megnevezve rangját, és a ka-
rakterlapján olvasható barátságos vagy támadó
megjegyzéssel köszöntve a királyt, tetszése sze-
rint. Végül a király köszönti hasonló módon az
egybegyűlteket. 

1. forgatókönyv 
Példa az elrendezésre

Például így lehet elrendezni a forgatókönyvhöz a
játékosok helyeit. A király frakciójának nincsenek
jelvényei, a tagjait zölddel jelöljük.

királyné

király
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Speciális szabályok
Az alábbi szabályok egyediek, csak erre a forgató-
könyvre érvényesek.

Orgyilkosgyanús személyek megjelölése
Ha a király (akár áll, akár ül) megkapja a jogarat úgy,
hogy legalább egy másik játékos áll, a király mind-
két áruló frakció egy-egy tagját orgyilkosgyanúsként
megjelölheti. Ez úgy történik, hogy fennszóval meg-
nevezi, valamint a saját készletéből átad neki egy vé-
tókorongot. Fordulónként csak egyszer kerülhet sor
ilyen megjelölésre - másodjára akkor sem, ha először
a király csak egy orgyilkosgyanúst személyt nevezett
meg.

Orgyilkosgyanús személy megnevezése nem számít
akciónak; ha a király áll, amikor megkapja a jogarat,
a megjelölés/megjelölések után hajtja végre körét.

Az így megjelölt játékos addig megtartja a vétóko-
rongot, amíg be nem bizonyosodik, hogy ő nem or-
gyilkos (l. a Célfázisnál, a jobb hasábban), vagy 
amíg a király meg nem jelöl valaki mást frakciójá-
ból. Ha a király új játékost jelöl meg egy frakcióból,
visszaveszi az eddigi gyanúsítottól a vétókorongot 
és átadja azt az új gyanúsítottnak.

       Célfázis
A célfázis kezdetén a királlyal szomszédos összes játé-
kosnak fel kell fednie, orgyilkos-e vagy sem.

Ha a király egyik szomszédja sem orgyilkos, a király 
életben maradt, és új forduló kezdődik.

ha a király egyik szomszédja orgyilkos, a király meg-
hal, a játék az értékeléssel folytatódik.

Ha a király szomszédja orgyilkosként lett megjelölve,
de nem az, a nála lévő vétókorongot visszarakja a do-
bozba. A király a későbbiekben a saját készletéből 
vett vétókorongokkal megjelölhet orgyilkosgyanús 
személyt ebből e játékos frakciójából.

        A játék vége
A játék akkor ér véget, ha a királyt megölik, vagy ha
a király a harmadik forduló célfázisában életben van.

A játék végén a frakciók kiszámolják pontszámukat:

A király frakciója: Ha a király életben maradt a já-
ték végéig, 1 győzelmi pont jár nekik, és 2 pont min-
den olyan orgyilkosért, aki helyesen meg lett jelölve.

Áruló frakció: 3 pont jár annak a frakciónak, akinek
az orgyilkosa végzett a királlyal.

          Győzelem
Az a frakció győzött, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.

és átadja azt az új gyanúsítottnak. A játék végén a frakciók kiszámolják pontszámukat:

A király frakciója: 
ték végéig, 1 győzelmi pont jár nekik, és 2 pont min-
den olyan orgyilkosért, aki helyesen meg lett jelölve.

Áruló frakció: 
az orgyilkosa végzett a királlyal.

Az a frakció győzött, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.
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Ha a király mindkét szomszédja orgyilkos, a király 
életben maradt, és új forduló kezdődik. A játék továb-
bi részében a király nem jelölhet meg orgyilkosgya-
nús személyeket; azonban az így megjelölt valódi
orgyilkosok megjelölve maradnak. A tévesen megje-
lölt személyek a náluk lévő vétókorongot visszarakják
a dobozba.



  titkos üzenet             teli erszény               drágakő  titkos üzenet             teli erszény               drágakő

   különféle tárgyjelzők

2. forgatókönyv:
Hírnökök és kémek

 

Az egész királyság lázas izgalomban van: a király egyetlen
leánya házasulandó korba lépett, és a király bejelentette, 
hogy egyfajta versenyen keresi majd a megfelelő vőjelöltet.
Versenybírának a bárót nevezte ki, a szabályokat pedig az
utolsó pillanatig titokban tartotta, és csak a verseny előtti
este írta le, átnyújtva az írást az udvarnagynak.

Az udvarnagy nem egy, hanem sok borítékkal érkezett a
hírnökök szálláshelyére. Minden hírnök lelkére kötötte, 
hogy az üzenetet késlekedés nélkül juttassa el a báró saját
kezéhez. A hírnöknek, akinek a valódi üzenet jutott, az
udvarnagy egy kissé hosszabban fürkészte a tekintetét; a
hírnök pedig, mindent értve, aprót bólintott. 

Ezután a hírnökök távoztak a kastélyból, ki a város utcá-
ira; az udvarnagy visszatért lakosztályába, ahol azonban
egy üzenet várta a bárótól:

“Drága barátom, kérlek, ügyelj a herceg úrra. Bármire 
képes, hogy kiházasítsa semmirekellő, féleszű �át, és nem
kétséges, hogy kémeit a hírnökök után küldi majd. Hogy
keresztülhúzzuk a számításait, hajnalban találkozzunk 
az apátság kertjében, hol személyesen átathatod Király
Urunk üzenetét. Bárki is érkezzék ma éjjel udvarhá-
zam kapujához, kiáltván bár, hogy királyi üzenet hor-
dozója, én kémnek fogom tekinteni és elutasítom.”

Az udvarnagy a szakállába szitkozódott. Az üzenet már
úton volt, a hírnök már közel járhatott a báró kapujá-
hoz - és semmi kétség, hogy kémek hada loholhatott a
nyomában. Mindegy. Az udvarnagy kirohant a folyosó-
ra, remélve, hogy ha rohan, idejében eljuthat a báróhoz.

 

Célok
A báró frakciója: Az akciófázis végén a hírnök a 
báró mellett üljön. Könnyebb elérni e célt, ha az ak-
ciófázis végén az udvarnagy a báró mellett ül.

A herceg frakciója: Megakadályozni, hogy az ak-
ciófázis végén a hírnök a báró mellett üljön. Köny-
nyebb elérni e célt, ha sikerül megvesztegetni a 
hírnököt.

 

    Részletek
A forgatókönyv részletes szabályai:

·  Játékosok száma: 11-20

·  Fordulók: 3  

·  Vendéglátó: a báró 

·  Vendég: nincsen 

       Tartozékok
A forgatókönyv az alábbi tartozékokat igényli:

·  1 titkos üzenet (tárgyjelző)

·  1 teli erszény (tárgyjelző)

·  1 drágakő (tárgyjelző)

·  annyi (tetszőleges) tárgyjelző, ahány csalétek-
tagja van a báró frakciójának
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A 2. forgatókönyv frakciói
játékosszám a báró frakciója herceg frakciója

11 5 játékos 6 játékos

12 5 játékos 7 játékos

13 6 játékos 7 játékos

14 6 játékoss 8 játékos

15 6 játékos 9 játékos

16 7 játékos 9 játékos

17 7 játékos 10 játékos

18 7 játékos 11 játékos

19 8 játékos 11 játékos

20 8 játékos 12 játékos

Előkészületek
A forgatókönyv előkészületei az alábbiak:

1) Uralkodók eltávolítása: Az összesuralkodóikonos 
(     ) karakterkártyát vissza kellrakni a dobozba; 
emellett a herceg karakterkártyáját is vissza kell
rakni oda. 

2) A frakciók: Az alanti táblázat szerint a játékoso-
kat két frakcióba kell osztani: a báró frakciójába 
és a herceg frakciójába. A báró frakciójának tag-
jai maguk közül kiválasztják, ki lesz a báró és ki
lesz az udvarnagy; ők elveszik a megfelelő karak-
terkártyákat maguknak. A jogar a báróhoz kerül, 
az udvarnagy pedig magához veszi a titkos üzenet
tárgyjelzőjét, valamint a “vegyes” tárgyjelzőket.
A drágakő és a teli erszény tárgyjelzőjét a herceg
frakciója kapja. A báró választ frakciójának egy
jelvényt, és frakciójának minden tagja a nyakába
akaszt egy olyant; az összes többi jelvényt vissza
kell rakni a dobozba.

 
 

3) Karakterkártyák: Az frakciók felváltva küldik 
egy-egy tagjukat, hogy az karakterkártyát válasz-
szon magának; a herceg frakciója kezd. A játéko-
sok úgy is dönthetnek, hogy mindenki húz egy 
karakterkártyát. Miután mindenkinek van karak-
tere, a felesleges karakterkártyákat vissza kell 
rakni a dobozba.

4) A hírnök: A báró frakciója különvonul valahová
- de a báró nem tart velük -, és ott választ a tagjai 
közül egy hírnököt, ügyelve arra, hogy a másik
frakció ne tudja meg, ki az. A játékos megkapja a
titkos üzenet tárgyjelzőjét, amit elrejt. Ezután az
udvarnagy a frakció összes többi tagjának - ők a
csalétkek - ad egy-egy tárgyjelzőt, amit minden-
ki elrejt magánál. Ezután a frakció visszatér a já-
ték helyszínére. Fontos, hogy amíg a forgató-
könyv erre nem utasítja őket, ne fedjék fel, hogy
valójában ki a hírnök.

5) A kém: A herceg frakciója is különvonul vala-
hová. 11-14 játékosnál egy, 15-20 játékosnál
két kémet választanak maguk közül. Az első-
ként választott kém megkapja és elrejti a teli
erszény tárgyjelzőjét, a másodiknak választott
kém pedig a drágakő tárgyjelzőjét (ha csak egy
kém van, a drágakövet vissza kell rakni a do-
bozba). Ezután ez a frakció is visszatér a játék
helyszínére.

 

 

6) A helyek: Először a báró választ magának he-
lyet, és utána az udvarnagy elfoglalja a báró-
tól a lehető legmesszibb lévő helyet. Ezután a
báró frakciójának tagjai elfoglalják az udvar-
nagyhoz legközelebbi helyeket, végül pedig a
herceg frakciójának tagjai foglalják el a még
üresen maradt helyeket.

10



Speciális szabályok
Az alábbi szabályok egyediek, csak erre a forgatókönyv-
re érvényesek.

A király nevében
A bárót úgy kell tekinteni, mintha      és      státuszú is 
lenne; továbbá immúnis az       ikonos akciókra. Ugyan-
akkor a báró saját akcióira nem immúnis, így képes sa-
ját magára hatni 1. és 2. akciójával, holott amúgy azok
      ikonosak.

 
 

Megvesztegetés
Ha éppen a kém az aktív játékos, akciója végrehajtása
előtt megkísérelheti megvesztegetni egyik szomszéd-
ját. Ez úgy történik, hogy az illetőnek megmutatja a ná-
la lévő drágakövet vagy teli erszényt, és erre az illető-
nek fel kell fednie az alkalmasint nála lévő tárgyjelzőt.

Minden kém fordulónként egyszer próbálkozhat meg-
vesztegetéssel, akkor is, ha valamilyen okból többször
is sor kerül rá a fordulóban.

        Célfázis
Ha az udvarnagy a báró szomszédja, a báró fülébe sut-
togja a hírnök nevét. Ez még azelőtt történik, hogy 
meg kellene nézni, szomszédja-e a hírnök a bárónak.

 

Ha a hírnök a báró szomszédja, a hírnök felfedi a nála
lévő titkos üzenetet. Ezzel átadta a levelet a bárónak, 
és a játék azonnal véget is ér.

   A játék vége, győzelem
Ha a célfázisban a hírnök a báró szomszédja, a hírnök
átadja a levelet, és ezzel a báró frakciója megnyerte a
játékot.

Ha viszont a harmadik forduló végéig a hírnök nem
tudta átadni az üzenetet a bárónak, a herceg frakciója
nyerte meg a játékot.

Az alábbi szabályok egyediek, csak erre a forgatókönyv-

átadja a levelet, és ezzel a báró frakciója megnyerte a
játékot.

Ha viszont a harmadik forduló végéig a hírnök nem
tudta átadni az üzenetet a bárónak, a herceg frakciója
nyerte meg a játékot.

 2. forgatókönyv 
Példa az elrendezésre

Például így lehet elrendezni a forgatókönyvhöz a
játékosok helyeit. A herceg frakciójának nincsenek
jelvényei, a tagjait zölddel jelöljük. 

udvarnagy

  báró

udvarnagy
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3. forgatókönyv:
az összeesküvők

 

A király álmai nyugtalanok voltak. Újra és újra azt látta,
ahogy könyékig véresen trónra lép, és hallotta, ahogy meg-
gyilkolt elődje a sírjából kiáltja: Gyilkos! Gyilkos! Amikor
felébredt, úszott az izzadtságban, és a túlvilági vád egész
nap ott visszhangzott a fülében.

Félelem és gyanakvás költözött a király szívébe. Lehet, hogy
az udvartartás tagjai közül egyesek azt tervezgetik, hogyan
ragadhatnák el a trónt? Elvégre annyi évvel ezelőtt ő ma-
ga is így tett...

Paranoia, de nem minden alap nélkül. A herceg és a báró
folyamatosan csöpögtetik a mérget a fülébe, hízelegve és 
egymás bűneit beárulva. A király mosolygott, ha szólt vé-
lük, de a szíve ki-kihagyott: megértette, hogy ezek ketten
a trónjára és az életére törnek.

Egy este a király ünnepli lakomát rendezetett, melyre meg-
hívta a bárót és a herceget is. Azok vidáman, könnyű szív-
vel érkeztek, de a terembe lépve elsápadtak: a király és 
hűséges kísérői már az asztalnál ültek, tekintetük vádlón
szegeződött az újonnan belépőkre.

A báró és a herceg rettegéssel telve lépett az asztalhoz, tud-
ván, hogy most minden ügyességükre és ravaszságukra 
szükség lesz, vagy a király ellen szőtt terveiknek hirtelen
vége lesz, életükkel együtt.

Célok
A király frakciója: Megóvni a királyt, nehogy meg-
gyilkolják.

A herceg frakciója: Az akciófázis végén a saját frak-
ció orgyilkosa a király mellett üljön.

A báró frakciója: Az akciófázis végén a saját frak-
ció orgyilkosa a király mellett üljön.

      Részletek
A forgatókönyv részletes szabályai:

·  Játékosok száma: 15-25

·  Fordulók: 3  

·  Vendéglátó: a király 

·  Vendég: a király 

          Tartozékok
A forgatókönyv az alábbi tartozékokat igényli:

·  1 méreg�ola (tárgyjelző)

·  1 tőr (tárgyjelző)

    tőr  méreg�ola
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 Előkészületek
A forgatókönyv előkészületei az alábbiak:

1) A frakciók: A játékosok három egyenlő létszámú
frakcióra válnak szét, és eldöntik, melyik lesz a
király, melyik a herceg és melyik a báró frakciója.
Ha a játékosok száma nem osztható hárommal, és
egy játékos kimarad, ő a király frakciójához csat-
lakozik; ha ketten maradnak ki, egyikük a báró, a
másikuk a herceg frakciójának tagja lesz. A báró,
illetve a herceg frakciója választ magának jel-
vényt, amit a tagok a nyakukba akasztanak. A fe-
lesleges jelvényeket vissza kell rakni a dobozba.

2) Karakterkártyák: A király frakciójából válasz-
tanak egy királyt, a hercegéből egy herceget, a
báróéból egy bárót; ők mind elveszik maguknak
a megfelelő karakterkártyát, valamint a király a
jogarat is. A teljes szabályok használatakor a ki-
rály (felfelé kerekítve) feleannyi vétókorongot
kap, mint amennyi a játékosok száma - de legfel-
jebb 10 darabot. Ezután a frakciók felváltva  kül-
dik egy-egy tagjukat, hogy az karakterkártyát vá-
lasszon magának; a király frakciója kezd, utána
jön a hercegé, végül a báróé. A játékosok úgy is 
dönthetnek, hogy mindenki húz egy karakterkár-
tyát. Miután mindenkinek van karaktere, a feles-
leges karakterkártyákat vissza kell rakni a doboz-
ba.

3) A fegyverek: A herceg, valamint a báró frakciója
 kap egy-egy fegyvert: vagy a méregfiola, vagy 
pedig a tőr tárgyjelzőjét. 

4) Az orgyilkosok: A herceg és a báró frakciója is 
különvonul valahová, hogy válasszanak a tagjaik 
közül egy-egy orgyilkost, ügyelve arra, hogy a töb-
bi frakció ne tudja meg, ki az. Az orgyilkos meg-
kapja a frakció fegyverét, amit elrejt. Ezután a 
frakciók visszatérnek a játék helyszínére.

 

5) A helyek: A király, valamint frakciójának tagjai
helyet választanak maguknak, és odaállnak. Ezu-
tán a herceg és a báró frakciójának tagjai válasz-
tanak felváltva helyet maguknak, míg mindenki-
nek nem lesz helye.

Speciális szabályok
Nincsenek speciális szabályok.

           Célfázis
Ha a királynak csak egy szomszédja orgyilkos, az felfe-
di fegyverét; ezzel megöli a királyt, és a játék azonnal
véget ér.

Ha a királynak nincs orgyilkos szomszédja, vagy mind-
két szomszédja az, életben marad, és új forduló kezdő-
dik.

A játék vége, győzelem
Ha egy frakciónak sikerült végeznie a királlyal, ez a
frakció megnyerte a játékot. Ha a harmadik forduló
célfázisában is életben van a király, az ő frakciója
nyerte meg a játékot.

3. forgatókönyv 
Példa az elrendezésre

Például így lehet elrendezni a forgatókönyvhöz a
játékosok helyeit. A király frakciójának nincsenek
jelvényei, a tagjait zölddel jelöljük.

király

herceg

     báró
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4. forgatókönyv:
A Fehér Hölgy panasza

 

A királyné halálát követőn a király napokon át mély gyász-
ban volt. Ám a kétségbeesés mélységeiben könnyebbséget lelt
elhunyt felesége húgának karjaiban, bár ez a legkevésbé sem
volt úgy leánya, mint tanácsadói tetszésére. Két hét telt csak
el a haláleset óta, és a király bejelentette, hogy feleségül veszi
az elhalt nej húgát. Az udvar ünnepelte az új királynét és
csodálattal adózott a király fér�ssága e csodálatos megnyil-
vánulásának.

A bejelentést megünneplendő a király és a leendő királyné 
legközelebbi híveit meghívta egy kisebb ünnepségre a királyi
udvarházba.

Miután a vendégek elfoglalták helyeiket, a király felállt, 
hogy tószttal köszöntse új aráját. De még mielőtt akár csak
egy szót is szólhatott volna, fagyos széllökés söpört végig az
udvarházon, egy híján kioltva az összes gyertyát - amannak
fénye rémülten remegett, mégse hunyt ki. Az asztalfőn meg-
jelent valaki: egy asszony kísértete, fehér halotti lepelben, a
holdfény glóriájával halovány homlokán.

A kísértet így szólt: “Köszöntelek mindannyiótokat. Mennyi
kiváló vendég! De nem azért jöttem, hogy gratuláljak a je-
gyespárnak.” Ujját vádlón az új királynéra szegezte. “Ő ölt
meg engem! Megölt, hogy elragadja helyem az uram olda-
lán! Szolgáltassatok nékem elégtételt és igazságot, hogy utána
végre megpihenhessek az örök nyugalomban!”

   Célok
A királyné frakciója: Megakadályozni, hogy a Fehér
Hölgy végezzen a királynéval.

A Fehér Hölgy frakciója: Elérni, hogy egy akciófázis
végén a Fehér Hölgy a királyné szomszédja legyen.

     Részletek
A forgatókönyv részletes szabályai:

·  Játékosok száma: 10-18

·  Fordulók száma: 10-14 játékos esetén 3 forduló,
15-18 játékos esetén 4 forduló

·  Vendéglátó: a királyné

·  Vendég: a király

             Tartozékok
Ez a forgatókönyv nem igényel tartozékokat.

     Előkészületek
A forgatókönyv előkészületei az alábbiak:

1) A frakciók: A játékosok két frakcióra oszlanak (a 
királynéére és a Fehér Hölgyére). Hárman tartoz-
zanak a Fehér Hölgy frakciójába, a többiek pedig 
a királyné frakciójába.

 

2) A Fehér Hölgy, a királykisasszony és az apát: A 
Fehér Hölgy frakciójának tagjai megegyeznek ma-
guk között, ki lesz a Fehér Hölgy, ki lesz az apát és
ki lesz a királykisasszony; mind elveszik maguknak
a megfelelő karakterkártyát. A Fehér Hölgy játéko-
sa elveszi az összes rózsás jelvényt, és frakciója ösz-
szes tagjának kioszt egyet-egyet.

 

3) A királyné: A királyné frakciójának tagjai mege-
gyeznek maguk között, ki lesz a királyné; ő magá-
hoz veszi a királyné karakterkártyáját és a jogarat.

4) A király: A királyné frakciójának tagjai megegyez-
nek maguk között, ki lesz a király; ő magához ve-
szi a király karakterkártyáját, valamint feleannyi
(felfelé kell kerekíteni) vétókorongot, mint ameny-
nyi a játékosok száma.

5) Karakterkártyák: A királyné frakciójának többi
tagja egyesével választ magának egy-egy karakter-
kártyát. A játékosok úgy is dönthetnek, hogy min-
denki húz egy karakterkártyát. Miután mindenki-
nek van karaktere, a felesleges karakterkártyákat 
vissza kell rakni a dobozba.

6) A helyek: Először a királyné választ magának he-
lyet, a király pedig a pont vele szemközti helyre
megy. Ezután a királyné frakciójának többi tagja
választ magának helyet, utánuk pedig a Fehér
Hölgy frakciójának tagjai. Azonban e forgató-
könyvnél a Fehér Hölgy frakciójának tagjai vá-
laszthatnak maguknak már foglalt helyet - ha így 
tesznek, az ott lévő játékos átmegy egy üres helyre.

 

7) Bemutatkozás: Minden játékos bemutatkozik,
megnevezve rangját és a karakterkártyáján olvas-
ható barátságos vagy támadó megjegyzéssel kö-
szöntve a királyi párt.
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8) A kísértet panasza: A Fehér Hölgy felolvassa
karaktere panaszát (l. alant).

A Fehér Hölgy panasza
A húgom mindig a romlásomra tört, és végül minden
határt átlépett. Figyelmezzetek! Elkívánta rangomat
és boldogságomat, és ágyamban, álmomban gyilkolt 
meg! Miféle gonosz emel kezet envérére? Kik hisztek 
szavaimnak, kik hűségesek vagytok szívetekben, segél-
jetek, hogy húgom mellé juthassak, hogy megbüntet-
hessem árulását. Ha bosszúm beteljesíem, húgom lesz 
az új Fehér Hölgy, ő fog bolyongni éjről éjre ez udvar-
házban, míg csak az épület össze nem dől - én pedig 
meglelhetem megnyugvásomat.

Speciális szabályok
Nincsenek speciális szabályok.

            Célfázis
Ha az akciófázis végén a Fehér Hölgy a királynénak a
szomszédja, a játék azonnal véget ér; ha nem az, új
forduló következik.

Azonban a célfázisban a királyné frakciójának azon
tagjai, akik a Fehér Hölgy szomszédai, átállnak an-
nak frakciójába - ennek jeléül rózsás jelvényt akaszta-
nak a nyakukba.

A játék vége, győzelem
Ha az akciófázis végén a Fehér Hölgy a királyné szom-
szédja, végez a királynével, és az ő frakciója a játék 
győztese.

Ha a királynő az utolsó forduló (10-14 játékosnál ez a
harmadik, 15-18 játékosnál a negyedik forduló) célfá-
zisában is életben van a királyné, az ő frakciója győzött.

4. forgatókönyv 
Példa az elrendezésre

Például így lehet elrendezni a forgatókönyvhöz a
játékosok helyeit. A királyné frakciójának nincse-
nek jelvényei, a tagjait zölddel jelöljük.

király

királyné

apát

királykisasszony

a Fehér Hölgy

királykisasszony
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5. forgatókönyv:
A gróf vagyona

 

A déli tengerpart gró�a egy este vacsora közben hirtelen orcával
előre belezuhant a cukros-tejes kásájába. Az öreg gróf vagyona
hatalmas volt, maga pedig gyermektelen; szerencsére hagyott 
maga után írott végrendeletet. Földjeit az apátra, az apátnőre
és a kereskedőre hagyta, azonban a végrendelet arról nem szólt,
ugyan ki örökli meg a kastélyát és vagyontárgyait.
A három örökös, a kereskedő, az apát és az apátnő természete-
sen azonnal vad vitába kezdett, mert mind magának követel-
te a vagyont, elutasítva a többiek bármiféle jogát, elhessegetve
fülétől az osztozkodásra intő tanácsokat. A végrendelet hiányzó
oldala miatt egyik se tudta bizonyítani igazát; végül kénytele-
nek voltak a király elé járulni ügyükkel.

- Ítélőszékem dönteni fog ez ügyben - mondta a király. - A mai
nap oktávájára megidézem a kereskedőt, az apátot és az apát-
nőt. Ott ügyüket ítélőmesterem elé terjeszthetik, és ügyvédeik
kifejthetik érveiket, előadhatják bizonyságaikat. Az igazság
győzni fog.

- De királyom... - kezdtek bele amazok, de addigra a király 
már eltávozott, boldogan, hogy sikerült másra rálőcsölnie ezt
a problémát.

   Célok
Minden frakció arra törekszik, hogy a tagjai a gróf vagyon-
tárgyai szomszédságában legyenek.

    Részletek
A forgatókönyv részletes szabályai:

·  Játékosok száma: 12, 15, 18, 21 vagy 24

·  Fordulók száma: 3

·  Vendéglátó: a kereskedő, az apát és az apátnő

·  Vendég: a kereskedő, az apát és az apátnő

     Tartozékok
A forgatókönyv az alábbi tartozékokat igényli:

·  3-mal több hely, mint a játékosok száma

·  1 kopó (tárgyjelző)

·  1 teli erszény (tárgyjelző)

·  1 drágakő (tárgyjelző)

  Előkészületek
A forgatókönyv előkészületei az alábbiak:

1) Plusz helyek: Hárommal több helyre van szükség. 

2) A király eltávozik: A király karakterkártyáját vissza
kell rakni a dobozba.

3) A frakciók: A játékosok három egyenlő létszámú 
frakciót alkotnak: a kereskedőét, az apátét és az 
apátnőét. A kereskedő frakciója választ magának
egy jelvényt, és a tagjai nyakukba akasztják azokat;
a másik jelvényfajta az apát frakciójáé lesz. Az 
apátnő frakciójának tagjai nem viselnek a nyakuk-
ban jelvényt. A felesleges jelvényeket vissza kell
rakni a dobozba.

 

 

4) Karakterkártyák: A kereskedő frakciójának tagjai
maguk között elndöntik, ki lesz a kereskedő; 
ugyanígy választ a másik két frakció apátot és apát-
nőt. A kijelölt játékosok magukhoz veszik a megfe-
lelő karakterkártyákat, valamint mind kapnak még
3-3 vétókorongot. A jogar a kereskedőnek jut. 
Ezután a frakciót felváltva küldik tagjaikat karak-
terkártyákat választani maguknak, az alábbi sorrend 
szerint: apát frakciója, kereskedő frakciója, apátnő 
frakciója, és elölről megint. Persze a játékosok úgy is 
dönthetnek, hogy mindenki húz egy karakterkártyát. 
Miután mindenkinek van karaktere, a felesleges ka-
rakterkártyákat vissza kell rakni a dobozba.

5) A helyek: A kopó jelzőjét le kell rakni egy helyre. 
Közvetlen a jobbján a kereskedő áll, tőle jobbra 
pedig frakciójának összes tagja. A következő üres 
helyre a drágakő tárgyjelzője kerül. A drágakőtől 
jobbra lévő hely az apáté, az ő jobbján pedig az ő 
frakciójának tagjai sorakoznak. A következő üres hely 
a teli erszény jelzőjéé, az utána következő az apátnőé, 
a maradék üres helyekre (vagyis az apátnő és a kopó 
helye közé) az apátnő frakciójának tagjai állnak.

 drágakő  kopó teli erszény
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Speciális szabályok
Az alábbi részben a forgatókönyvre vonatkozó speciális 
szabályok olvashatók.

Vendéglátók
E forgatókönyvnél minden fordulóban más a vendéglá-
tó: az első fordulóban a kereskedő, a másodikban az
apát, a harmadikban pedig az apátnő lesz a vendéglátó.

    A gróf vagyona
A saját helyet elfoglaló tárgyak (a kopó, a drágakő és a
teli erszény) a gróf vagyonának egy-egy harmadát jelké-
pezik: a kopó a kastély épületetét a környező kerttel és
vadasparkkal, a drágakő a kastélyban található megany-
nyi értékes műtárgyat és kincset, a teli erszény pedig a
kastély páncéltermében található pénzt, aranyrudakat 
és értékpapírokat. A tárgyak által elfoglalt helyekre nem
állhatnak/ülhetnek játékosok, és a játékosok akciói sem
hatnak ezekre a tárgyakra.

Speciális akciók
Ha valaki speciális akciót szeretne végrehajtani, a három
vendég játéksorrendben (az aktív játékostól az óramutató 
járása szerint) nyilatkozik, megengedi-e vagy megtiltja. 
Aki megtiltja, az visszarak a készletbe egy vétókorongot -
a speciális akció nem jön létre (ha valaki még nem nyilat-
kozott, úgy kell tekinteni, hogy beleegyezett volna). Ha
mind a három vendég beleegyezik, a speciális akció létrejön.

 

            Célfázis
Minden játékos, aki a célfázisban egy vagyonharmaddal
szomszédos helyen van, egy vagyonpontot kap az adott
vagyonharmadhoz frakciójának. Így például a kopóval
szomszédos játékos frakciója 1 vagyonpontot kap a kas-
télyhoz, a drágakővel szomszédos játékos frakciója 1 va-
gyonpontot kap a műtárgyakhoz. Ha mondjuk a teli
erszénnyel ugyanazon frakció két játékosa szomszédos,
a frakció 2 vagyonpontot kap a páncélteremhez. Ha egy
tárggyal szomszédos helyen több játékos osztozik, min-
den ottani játékosért kap saját frakciója 1 adott fajtájú
vagyonpontot. 

A frakciók által kapott vagyonpontokat papíron kell ve-
zetni.

   

        A játék vége
A játék a harmadik fordulóval együtt ér véget. Ekkor meg
kell nézni, hogy az egyes frakciók mennyit szereztek meg
maguknak a gróf vagyonából.

Pontozás
Mindhárom frakció összeadja, hogy az egyes vagyonhar-
madokhoz mennyi vagyonpontot gyűjtött a három fordu-
ló alatt - amelyik a legtöbbet gyűjtötte egy harmadnál, azé
lesz az a vagyonharmad.

Ha egy vagyonharmadnál két frakció között döntetlen van,
istenítélet dönti el, a két frakció közül melyik kapja meg 
azt a vagyonharmadot. Ha egy vagyonharmadnál három
frakció között van döntetlen, a frakciók összeadják kezde-
ményezésüket, és akinél ez a legnagyobb szám, azé lesz a
vagyonharmad.

            Győzelem
Ha egy frakció megszerezte a gróf vagyonának kétharma-
dát, győzött; ha mindhárom frakció egy-egy harmadot
szerzett meg, az a frakció győzött, akié lett a kastély.

5. forgatókönyv 
Példa az elrendezésre

Például így lehet elrendezni a forgatókönyvhöz a já-
tékosok helyeit. Az apátnő frakciójának nincsenek 
jelvényei, a tagjait zölddel jelöljük.

   kopó

apátnő

    apát teli 
erszény

drágakő

kereskedő

teli 
erszény

drágakő
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6. forgatókönyv:
Az eltűnt királylány

 

A királylány házasulandó korba lépett. Mindenki azt várta, 
hogy kezét majd a hercegnek nyújtja, de a király kijelentette,
hogy erről szó sem lehet. A herceg azonban nem nyugodott ebbe
bele, és elrabolta a királylányt, hogy erőszakkal a feleségévé te-
gye. Várkastélyának tömlöcbástyájában őrizteti legmegbízha-
tóbb porkolábjaival, és mindenkit gondosan ellenőriz és átku-
tat, aki csak belép a kastélyába.

A királykisasszony barátai és hűséges hívei azonban így is rájöt-
tek a herceg árulására. Bármire képesek, hogy kiszabadítsák
úrnőjüket; páncéljuk a szilárd elhatározás, fegyverük a józan
ész. Van egy ravasz tervük: ellopják a kulcsokat, elkerülik a her-
ceget, átkutatják az egész várkastélyt, és végül elmenekülnek a 
királylánnyal... mielőtt megkondulnának az esküvői harangok.

   Célok
A játékosoknak együtt kell működniük, hogy megszerez-
zék a kulcsokat, elkerüljék a herceget és embereit, és vé-
gül kiszabadítsák a királykisasszonyt.

      Részletek
This section lists important details of this scenario.

·  Játékosok száma: 6-10

·  Fordulók száma: 1  

·  Vendéglátó: akinek legkisebb a kezdeményezése

·  Vendég: nincsen

       Tartozékok
A forgatókönyv az alábbi tartozékokat igényli:

·  4-gyel több hely, mint a játékosok száma

·  1 kopó (tárgyjelző)

·  1 kulcscsomó (tárgyjelző)

  Előkészületek
A forgatókönyv előkészületei az alábbiak:

1) Plusz helyek: Néggyel több helyre van szükség. 

2) A tömlöcbástya: Az egyik helyet ki kell jelölni töm
löcbástyának, és oda kell rakni a királylány kártyáját.

3) Őrtorony: A tömlöcbástyától jobbra lévő hely az őr-
torony, arra kell rakni a kulcscsomó jelzőjét, vala-
mint 4 vétókorongot - az őröket. (Az őrök számát
megváltoztatva csökkenthető vagy növelhető a játék
nehézsége.)

4) Kaputorony: A tömlöcbástyától balra lévő hely az 
kaputorony. Erre is 4 vétókorongot kell rakni, ezek-
kel kell majd a királylány utáni kutatás állását szá-
mon tartani.

5) Szükséges karakterkártyák: A boszorkány, az Első
Lovag és a Fehér Hölgy kártyáját vissza kell rakni a
dobozba, a hercegé pedig az őrtoronytól jobbra lévő
helyre kerül.

6) A helyek: A játékosok az üres helyeket foglalják el
(tehát ami nem őr- vagy kaputorony, nem tömlöc-
bástya és nem is a herceg helye).

7) Karakterkártyák: A játékosok véletlenszerűen húz-
nak karakterkártyákat. Ha a kihúzott kártyák kö-
zött nincs legalább egy-egy fér� és nő, mindet vissza
kell keverni és újra húzni. Ha van legalább egy-egy
fér� és nő a kihúzottak között, a megmarad karak-
terkártyákat vissza kell rakni a dobozba.

8) A jelvények: Hat játékosnál mindenki három jel-
vényt kap; hatnál több játékosnál mindenki két
jelvényt kap.

Speciális szabályok

Az alábbi részben a forgatókönyvre vonatkozó speciális 
szabályok olvashatók.

Az alábbi részben a forgatókönyvre vonatkozó speciális 
szabályok olvashatók.

    Akciók végrehajtása
Speciális akció nem hajtható végre e forgatókönyvnél.

Miután az aktív játékos végrehajtott egy akciót vagy pasz-
szolt, nem ül le, hanem visszaadja egy jelvényét; csak ak-
kor ül le, ha már nincs jelvénye, amit visszaadhatna.  

kulcscsomó  kopó
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A kulcscsomó
Amikor egy fér� karakter az őrtoronnyal szomszédos 
helyre mozog, vagy helyet cserél egy, az őrtoronnyal 
szomszédos karakterrel, lekerül egy őr az őrtoronyról. 
Emellett mindig, amikor egy, az őrtoronnyal szomszé-
dos fér� karakternek adják a jogarat, lekerül egy őr az 
őrtoronyról. Amikor lekerül az utolsó őr, az őrtorony-
nyal szomszédos karakter megkapja a kulcscsomó jel-
zőjét; a helyére pedig fel kell rakni a kopót. Amikor a 
kulcscsomós karakter megkapja a jogarat, a kulcscso-
mót átadhatja egy szomszédos játékosnak.

 

A kopó
Mindig, amikor legalább egy játékos elhagyja a helyét,
a kopó átmegy a tőle jobbra lévő helyre; ha ott játékos
van, azt megtámadja. A megtámadott játékosnak visz-
sza kell adnia egy jelvényét. Ha a játékosnál már nincs
jelvény, a kopó nem törődik vele. A kopó jelzőjét visz-
sza kell rakni a dobozba, amikor a kaputoronyra lép.

          A keresés
A királykisasszony megmentéséhez egy női karakternek
a kaputornyon át a tömlöcbástyába kell jutnia. Amikor
olyan női karakter kapja a jogarat, akinél ott van a kulcs-
csomó és aki a kaputoronnyal szomszédos helyen van, ő
azonnal átmehet a kaputoronyba, hogy ott leüljön. Ha
így tesz, köre azonnal véget is ér. Ez nem akció. Nem 
hajtható végre olyan akció, ami miatt egy játékos a ka-
putorony helyére kerülne. 

Amikor a kaputoronyban lévő játékos megkapja a joga-
rat, körében nem hajt végre akciót: a királylányt keresi.
A játékos elvesz egy vétókorongot a kaputoronyról, és
istenítélettel kideríti, megtalálta-e a királykisasszonyt. 
Ha az eredmény       , megtalálta; ha viszont     , nem
járt szerencsével, és a vétókorongot visszarakja a do-
bozba. Ha azonban visszaadja egy jelvényét, újradob-
hatja a    -os oldalára esett vétókorongot. Bármi is a
végső eredmény, a jogarat tovább kell adnia. Ha a 
kutatás kezdetén már csak egy vétókorong van a kapu-
tornyon, nem kerül sor istenítéletre, a királykisasz-
szonyt mindenképp sikerül megtalálni.

   A herceg
A hercegre egy játékos akciói sem hatnak. Mindig, ami-
kor a jogarat megkapja egy (akár ülő) játékos, a herceg 
átmegy egy vele szomszédos helyre. Kezdetben jobbra 
indul, távolodva az őrtoronytól; amikor az őrtorony 
vagy a kaputorony szomszédságába ér, irányt változtat 
- folyamatosan őrjáratozik a játékosok között. Ha 
olyan helyre megy, ahol játékos van, az átmegy a her-
ceg eddigi helyére; ha ennél a játékosnál ott volt a 
kulcscsomó, a jelzőt két vétókoronggal (ti. őrrel) 
együtt vissza kell rakni az őrtoronyra. (Ha újra meg-
szerzik a játékosok a kulcscsomót, annak helyére nem 
kerül fel megint a kopó.)

 

 

         A játék vége
A játék azonnal véget ér, ha a herceg a kaputoronynyal 
szomszédos helyre ér, és a kaputoronyban van játékos. 
Akkor is véget ér a játék, ha már minden játékos ül. E 
két esetben az összes játékos veszített.

             Győzelem
Ha a királylány megtalálása után a kaputoronyban
lévő játékos megkapja a jogarat, sikerült elmenekül-
niük, és az összes játékos győzött.

6. forgatókönyv 
Példa az elrendezésre

tömlöcbástya

kulcscsomó

   őrtorony

herceg

kaputorony

királykis-
asszony

kulcscsomó

5 3

   őrtorony   őrtorony

5

kaputorony

asszony

kaputorony
tömlöcbástya

asszony

tömlöcbástya
kaputorony

tömlöcbástya

asszony

tömlöcbástya
3
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