
Még a rómaiak alapították Tornacum városát, a mai Tournai-t, a Schelde partján, a mai Belgiumban. 
881-ben a folyón felhajózó normannok bevették a várost. A lakosság elmenekült, a város romba dőlt. Csak 

harminc év múlva tértek vissza a lakosok. A játék a város újjáépítéséről szól, a város fontos épületeinek 
felhúzásáról és működtetéséről. Sok évszázados prosperálás várható - vegyétek ki belőle ti is a részeteket!
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. 90 akciókártya az alapjátékhoz (ezek jele    vagy     ): minden színből 
30, ebből 10-10 szintenként. A kártyák ikonjait a segédletek magyarázzák el.

. 18 akciókártya a haladó játékhoz (ezek jele           ): minden színből 

Előkészületek

Játékötlet

Az akciókártyák színük (vörös, fehér, sárga) és szintjük (I, II, III) alapján 
kilenc paklit alkotnak. Kezdetben minden rendből két városlakó tartozik 
hozzátok, akik révén aktiváljátok városnegyedetek épületeit, pénz gyűjtötök, 
védelmezitek a várost, vagy akiket a főtéren gyűjtötök össze, hogy utána újra 
felhasználhassátok őket.

 
Városnegyedetekben háromszor hármas helyre kerülnek majd a kártyák. Az 
I. és II. szintű kártyák különféle előnyöket biztosítanak, a III. szintűek pedig 
mindenkinek győzelmi pontokat adnak a játék végén (és nem csak annak, 
aki megépíti őket). Az győz, aki a végső értékelés után a legtöbb győzelmi 
ponttal bír közületek.

A játéktáblát készletoldalával felfelé rakjátok az
asztal közepére. A megfelelő helyekre rakjatok 3-3 adott színű városlakót.

Színek és szintek szerint válogassátok szét az akciókártyákat,
így kilenc pakli lesz, mindben tíz lappal. A haladó játék kár- 
tyáira nincs szükség. A paklikat külön-külön keverjétek meg, 

majd szintek szerint csökkenő sorrendben rakjátok le képpel lefelé a játéktábla alatti
oszlopokba.

A 15 eseménykártyát megkeverve rakjátok le a játéktábla fölé, a bal szélső
helyre. Csapjátok fel az eseménypakli legfelső három lapját, és azokból alkos-
sátok meg az eseménysort a játéktábla fölött.

Mind kaptok 6 dénárt, egy főtérkártyát és egy pontokorngot,
ezeket rakjátok le magatok elé. Főtérkártyátokra állítsatok min-

den színből (sárga, fehér, vörös) 2-2 városlakót. A főtérkártyátokon lévő városlakók
alkotják a ti saját készleteteket.

 

A sérülésjelzőket és a megmaradt pénzt rakjátok a játékterület szélére, a
bankba.

Válasszatok egy kezdőjátékost; az egész játék során nála marad a kezdő-
játékos jelzője (a játék vége miatt fontos, hogy kinél van).

Ez egy kártyajáték, ahol a gazdag tournai-beli családok igazgatják a negyedeket, a lakosokat, akik három 
rendbe tartoznak: a harcolókéba (vörös), az imádkozókéba (fehér), és a munkálkodókéba (sárga).

Tartozékok

bank

. 30 egydénáros érme, 9 ötdénáros
érme, 10 tízdénáros kártya

 

. 33 városlakó (11 sárga polgár,
11 fehér klerikus, 11 vörös harcos)

 

. 6 segédlet 

Tour de jeu

 Ga gnez des deniers de la  banque

Recrutement: prenez un habitant jaune de la  réserve générale  et 
mettez-le debout sur v otre carte Place. Cela vous coûte 3 denie rs.

Activez un bâtiment jaune li bre  chez un autre joueur  (cette carte  
reste libre). La carte de niveau II vous permet d’activer une carte  
occupée par un habitant. Une carte endommagée ne peut pas êtr e 
utilisée. Vous ne pr ofi tez pas des personnages de v otre adversair e.

Prenez une carte  dans la pile désignée selon la règle de pioche  
classique.

Ajoutez les 2 pr emièr es cartes de la  pile désignée à v otr e 
main (qu’elles soient visibles ou pas). Si vous piochez une carte  
Crieur public,reprenez une nouvelle carte avant de résoudr e 
l’e�et des événements.

Ra ssemblez vos habitants couché s près de votre carte 
Place (pas ceux présents sur vos bâtiment s).

Luttez contre une carte Événement de la  fi le sur laquelle se  
trouve au moins une pièce  et ajoutez-la à votre main (avec les  
cartes de niveau II, prenez les pièces placées dessus). Remplacez 

cette carte Événement par la pr emière carte Événement de la pioche .

Luttez contre une carte Événement de la  fi le sur laquelle ne se  
trouve aucune pièce  et ajoutez-la à votre main. Remplacez cette carte  
Événement par la pr emière carte Événement de la pioche .

Les autres joueurs subissent l’e�et de 1 à 3 cartes Événement  
de votre choix  (placez-y une pièce s’il reste un cercle vide) autant  
de fois qu’il y a de pièces posées sur la carte. Vous pouvez activer  
un événement positif (tous les joueurs concernés en profi  tent). 

Les joueurs peuvent construire un rempart pour se pr otéger.

Ga gnez 1 denier par case vide/occupée  dans votre 
quartier.

Chaque carte de la  couleur désignée  se trouvant dans la  
même ligne ou colonne peut être activée 2 fois au lieu d’une  
seule. Ces activations se font en 2 actions distinctes .

Activer une carte de la  couleur désignée  dans la même ligne  
ou colonne déclenche l’e�et du personnage. Il faut d’abor d 
gérer l’e�et de la carte activée avant de pr ofi ter de l’e�et de  
ce personnage.

Placer la  carte désignée dans la  même ligne  ou colonne 
déclenche l’e�et du personnage. Il faut d’abord payer le  
coût de placement de la carte avant de profi ter de l’e�et du 
personnage.

= 5 deniers

= 2 deniers ET une carte de niv eau 
I, II ou III qui peut venir de la main  

du joueur ou de son quartier (il est alors possible  
de créer un trou dans son quartier). La carte 
retourne sous sa pioche .

= 1 habitant jaune  
du joueur venant de 

n’importe où (quartier , 
carte Place ou à coté).  
L’habitant est placé dans  
la réserv e.

.  Jouer 1 carte dans son qu artier (facultatif)  .  Réaliser une action av ec des habitants p armi (obligatoire):
 1- Piocher une c arte ,
 2 - A ctiv er un bâtiment de son qu artier ,
 3 -Lutter contre une carte Événement
 (1habitant+1denier+ nombre de pièces sur la carte OU 2 habit ants),
 4 - Ga gner des denier s (2 par habitant de même couleur),
 5 - Rassembler ses habitants sur sa  Pl ace,
 (6 - Recruter un habitant - Règles avancées).

Note: un habitant adverse coûte 2 deniers

Chaque joueur doit coucher à côté de sa  carte Place un  
habitant disponible de la  couleur désignée . Le joueur devra 
jouer l’action «Rassembler ses habitants sur sa Place» pour que  

l’habitant soit à nouveau disponible. Si un joueur n’a pas d’habitant disponible  
de la couleur désignée sur sa carte Place, il ne perd rien. L’événement Croisade  
permet à chaque joueur de choisir la couleur de l’habitant attaqué mais il doit  
choisir en priorité une couleur présente sur sa carte Place .

Cet événement est positif mais pas pour tout le  
monde !  Le joueur qui, dans la couleur désignée, a le  
plus de cartes visibles dans son quartier et d’habitant s 

gagne 3 deniers.  On considère tous les habit ants que le joueur possède dans  
cette couleur. En cas d’égalité, tous les joueurs concernés gagnent cette somme .

Chaque joueur perd 1 denier . Si un joueur n’a plus d’argent, il ne  
perd rien.

Chaque joueur place un jeton de domm age sur 1 carte li bre  
de niveau I ou II (bâtiment ou personn age) de la  couleur  
désignée dans son quartier .  Les marqueurs de dommage 

rendent la carte inutilisable jusqu’à la prochaine action «Rassembler ses  
habitants sur sa Place» du joueur. Si un joueur ne possède pas de carte libre de  
cette couleur, il ne se passe rien. L’événement Attaque des Normands permet  
au joueur de choisir la couleur des cartes attaquées mais il doit choisir en  
priorité une couleur dont il possède une carte libre dans son quartier .

Les cartes Événement

Les symboles des cartes de base

Coûts de placement  
des bâtiments de prestige

Pe rsonn age 
blanc

Bâtiment  
jaune

Bâtiment de  
prestige r ouge

La  couleur grise désigne une couleur  
quelconque choisie par le joueur

Bâtiment ou  
personn age jaune

( )+ ))))))))))))

1 1

11

1
1

1
1

1

+

1

Be�roi   : 4 PPs/2 PPs par lot de cartes jaune+blanche+rouge de  
niveau I ou II visible (bâtiments comme per sonnages)

Halle aux draps   :  2PPs/1 PP par carte jaune de niveau I ou II visible  
(bâtiment ou personnage)

Hôtel des monn aies   : 2PPs/1 PP par tranche de 4 denier s

Hôtel de ville   : 2PPs/1 PP par habitant jaune possédé

Tour des Six   : 2PPs/1 PP par personnage visible

Cathédrale   : 4 PPs pour le joueur qui l’a construite

Saint-Quentin   : 2PPs/1PP par habitant blanc possédé

La  M adeleine   : 2 PPs/1PP par bâtiment de prestige visible (y  
compris celui-ci)

Saint-Brice   : 4PPs/2PPs par lot de cartes jaune+blanche+rouge  
de niveau I ou II visible (bâtiments comme per sonnages)

Saint-Nicolas   : 3PPs/1PP par lot d’habitants jaune+blanc+rouge  
possédé

Saint-Jacques   : 2PPs/ 1PP par carte blanche de niveau I ou II visible  
(bâtiment ou personnage)

Pont des trous   : 3PPs/1PP par lot d’habitants jaune+blanc+rouge  
possédé

Porte de la  Vigne   : 2PPs/1 PP par habitant rouge possédé

Tour d’Arras   : 2PPs/1 PP par bâtiment blanc et 2PPs/1 PP par  
bâtiment jaune de niveau I ou II visible

Tour d’Henry 8   : 2 PPs/1 PP carte Rempart construite

Tour Saint-Georges   : 2PPs/1 PP par carte rouge de niveau 1 ou 2 
visible (bâtiment ou per sonnage)

1 Market

5

0

3

3 Prior
0

5 Tour d’Arras
?

2 1

. kétoldalas (kis) játéktábla, 
készletoldallal és pontozóoldallal

  
. 15 eseménykártya 

. 20 sérülésjelző/
semlegesjelző

 

1
Heresy

1

. 4 főtérkártya 

. 4 pontkorong a
játékosok színeiben

 . a kezdőjátékos jelzője 

1
Heresy

1

+

1 Great 
Gathering

2

1

1 Battle of
Bouvines1

6, ebből 3-3 I. és II. szintű. A haladó játék kártyáinak magyarázata a sza-
bály végén található.  
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Az akciókártyák
Épületek: Ezeket felépítitek városnegyedetekben, utána pedig

adott színű városlakóval aktiválhatjátok őket.

Ehhez egy rendelkezésedre álló városlakót kell felhasználnod, 
vagy többet, de azonos színűeket.

Használhatod:
. A saját főtérkártyádon lévő városlakókat. Ezek használata ingyenes. 
  Mellettük vagy helyettük  
. A játékostársaid főtérkártyáján lévő városlakókat. Minden ilyen
városlakóért 2 dénárt kell adnod a tulajdonosnak. Felhasználás után a 
városlakót lefektetve saját főtérkártyája mellé kell rakni – még mindig 
azé a játékosé, csak épp egy ideig nem használható. Egy akcióhoz több 
játékos városlakóit is használhatod.

 

Az alábbi akciók közül kell egyet választanod:
1) Kártyahúzás 
2) Városnegyededben lévő épület aktiválása 
3) Küzdelem egy eseménnyel 
4) Adóztatás 
5) A városlakók összegyűjtése 

Kijátszhatsz egy kártyát a kezedből, hogy lerakd városnegyededbe. 
Ehhez ki kell �zetned a kártya költségét, ami a lap bal felső sarkában lát-
ható. A kártyát egy másik kártya mellé, alá vagy fölé kell lerakni – kivéve 
természetesen a legelső lapot. A városnegyedet nem terjeszkedhet túl a 
három soron és a három oszlopon.

 

A kilenc pakliban négyféle kártya található.

Az óramutató járása szerint követitek egymást. Körötökben két fázis van, ebben a sorrendben: 
1) kártyakijátszás a kézből (opcionális)

2) akció végrehajtása (kötelező)

A játék menete

Kártyakijátszás a kézből (opcionális)

Akció végrehajtása (kötelező)

Megjegyzések:. A kártyát lerakhatod egy ugyanilyen színű kártyára is (bárhány ugyanolyan 
színű kártya lehet egymáson).. A kártyát lerakhatod egy eltérő színű kártya helyére is, de akkor azt a lapot 
képpel lefelé a saját paklija aljára kell raknod..

 
Ha a kártyát olyan kártyára rakod, amelyen van sérülésjelző vagy szürke 

városlakó, az visszakerül a készletbe; ha a te városlakód van rajta, rakd vissza 
főtérkártyád mellé.. Városnegyededben lehet két ugyanolyan I. vagy II. szintű kártya, azonban 
negyededben nem lehet két azonos III. szintű kártya (hírnévépület).

Példa: Anita      köre kezdődik. Városnegyedében már öt kártya van. Egy piacot 
szeretne lerakni a kezéből, ez egy dénárba kerül. A négy üres hely bármelyikére 
lerakhatja, vagy a már lerakott két sárga lap egyikére, vagy pedig eltávolítva az 
egy vörös kártyát, illetőleg a két fehér lap egyikét.

1 Market

5

0

Market

5

3

3 Prior
0

3

Prior

5 Porte de la Vigne
2

?

2 1

Porte de la Vigne

2 1

1 Priest
1

1 Monastery

3

0

Fort3

1

+

1 Farmhouse

1 1

1 1

0

5

4

Mint
?

2 1

költség 1 Piac

5

0

Kikiáltók: Mind a kilenc pakliban van egy kikiáltó, ők értesítik a
lakosságot az eseményekről. Amikor felhúztok egy kikiáltót, az 
eseménysort végre kell hajtanotok.

Személyek: Ezeket lerakjátok városnegyedekre, ahol a saját
sorukban és oszlopukban lévő többi kártyára hatnak (ahogy

ezt a krátya négy oldalán látható nyilak is jelzik). Személykártya
aktiválásához sosem kell rá városlakót rakni.

Hírnévépületek: Ezek mind III. szintű kártyák, és győzelmi
pontokat adnak a játék végén - méghozzá minden játékosnak.

a kártya neveaz akciókártya részei:

1 Kikötő
1

a kártya költsége

győzelmi pontok
a játék végén

a kártya
képessége

a kártya típusa
(épület, személy,
hírnévépület)

az alapjáték/haladó
játék szimbóluma

Mind saját városnegyedet alkottok épület-, személy- és hír-
névépület-kártyákból. A városnegyed három sorból és há-
rom oszlopból áll, így összesen kilenc lapnak van benne
hely.
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 1) Kártyahúzás
Egyetlen városlakó felhasználásával húzhatsz egy I. szintű, ugyan-
ilyen színű kártyát. Két azonos színű városlakóval már egy  II. 
szintű, hárommal egy III. szintű kártyát húzhatsz – persze csak a 
megfelelő színűt. A laphúzáshoz felhasznált városlakókat fektetve 

rakd le saját főtérkártyájuk mellé. 
Amikor lapot húzol:

 
elveheted a pakli legtetején képpel felfelé lévő lapot, ha van ilyen
elveheted a pakli tetejéről az első két képpel lefelé lévő lapot; nézd 
meg őket, az egyiket tartsd meg, a másikat rakd vissza a pakli tete-
jére, de képpel felfelé.

A második lehetőséget akkor is választhatod, ha a pakli tetején van lap kép-
pel felfelé – de ekkor húzás előtt még rakd ezt a lapot képpel lefelé a pakli 
aljára. Ha a pakliban összesen csak két lap van, mindkettőt húzd fel, az 
egyiket tartsd meg, a másikat rakd vissza képpel lefelé. Ha csak egy kártya 
van a pakliban, azt kapod meg.

 

 A kikiáltó felhúzása  
Ha a felhúzott két (képpel lefelé lévő) kártya egyike a kikiáltó, elő-
ször is húzz még egy lapot, hogy továbbra is két lap közül választ

hass, melyiket tartod meg, melyiket rakod vissza. Ezután:
1) A kikiáltót rakd vissza képpel felfelé saját paklija alá, 90o-kal elfor-
gatva. Ez jelzi, hogy az adott pakliból már nem húzható fel kikiáltó.
2) A bankból rakj az eseménysor minden lapjára egy-egy egydénárost 
egy üres körre. Ha egy kártyán nincs üres kör, arra már nem kerül újabb 
egydénáros.
3) Az eseménysor összes lapja kifejti hatását rád és összes játékostár-
sadra. Minden hatás annyiszor hajtódik végre, ahány egydénáros van a 
kártyán (függetlenül attól, került-e a lapra egydénáros az előző lépésben).

Mind építhettek egy védőfalat, kijátszva a kezetekből egy ese-
ménykártyát. Ha így teszel, a lapot képpel lefelé rakd le város-
negyeded mellé. Ezután válassz ki egy kártyát az eseménysorból,

és az egyáltalán nem hat rád (függetlenül attól, hány egydénáros van 
rajta); továbbá a játék végén kapsz majd érte 1 győzelmi pontot. Egy-
szerre több városfalat is építhetsz, hogy több eseménytől megvédd 
magad. A kijátszott városfalakat érdemes egy pakliban gyűjtened.

Példa:
 Jenő      felhasznál egy saját fehér városlakót,     miként Anitától        is egyet, hogy húz-
zon egy II. szintű kártyát. Fizet Anitának 2 dénárt, aki egy fehér városlakóját lefektetve 
lerakja főtérkártyája mellé. Jenőnek nem tetszik a képpel felfelé látható kártya, így úgy 
dönt, azt visszarakja a pakli aljára és két képpel lefelé lévő lapot húz.  

 Az egyik felhúzott kártyát megtartja, a másikat képpel felfelé visszarakja a pakli tetejére.

Példa:
 Jenő       ki�zet Márnak       2 dénárt, és Márk vörös városlakója révén húz egy I. 

szintű vörös kártyát. A kezébe vesz két képpel lefelé lévő lapot, de ezek egyike kiki-
áltó. Húz még egy kártyát, és a két nem kikiáltóból választ magának egyet.  

 A kikiáltót képpel felfelé a pakli aljára rakja, elforgatva.
 Az eseménysor mindhárom lapjára lerak egy egydénárost. A három esemény aktivá-
lódik: az első kétszer, a második háromszor, a harmadik csak egyszer.  

 Márk kijátszik a kezéből egy eseménykártyát, hogy megvédje magát a második 
 eseménytől.

Események és a védőfal
Az eseménykártyáknak két szerepük van a játékban (ezekről utóbb részletesebben 
is olvashattok). Ezek:
· Ha az eseménysorban van, kikiáltó felhúzásakor aktiválódik. A hatása lehet jó, 
de lehet rossz is.
· Az eseménysorban lévő eseménnyel meg lehet küzdeni. Ekkor azt felveszitek a 
kezetekbe. Kikiáltó felhúzásakor ezekből a lapokból védőfalat építhettek, hogy 
megvédjétek magatokat az események rossz hatásaitól.

 

Fontos:
. Csak üres épület aktiválható. Egy épület akkor üres, ha nincs rajta sem városlakó,
sem szürke városlakó, sem sérülésjelző.
· A személyekre sosem rakható városlakó, ezek a többi akciót javítják fel.
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 2) Városnegyedben lévő épület aktiválása
Egy városlakót lerakhatsz városnegyeded egy üres épületére; a 
városlakónak olyan színűnek kell lennie, mint amilyen az épü-
let. Ha valaki más városlakóját használod, azt fektesd le saját főtér-

kártyája mellett, az épületre pedig tegyél egy szürke városlakót a készlet-
ből. Az épületek hatásait a segédletről olvashatjátok le.

1

1

..
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 3) Küzdelem egy eseménnyel
Megpróbálhatsz megbirkózni az eseménysor egy olyan lapjával, ame-
lyen már van legalább egy egydénáros. 

Ha az esemény miatt pénzt veszítenél, 2 városlakót kell használnod 
– hogy milyen színűeket, a lap bal felső sarkában láthatod.
A többi eseménynél 1 városlakót kell használnod – hogy milyen 
színűt, a lap bal felső sarkában láthatod –, valamint annyi dénárt 

kell be�zetned a bankba, ahány egydénáros van a kártyán, plusz még 
egyet.
A felhasznált városlakókat fektesd saját főtérkártyájuk mellé, a lapról rakd 
vissza az egydénárosokat a bankba, majd a kártyát vedd a kezedbe (utóbb 
majd városfalként felhasználhatod). Végül az elvett kártya helyett csapj fel 
egy újabbat a pakli tetejéről.

1. feltétel: Ha egy játékos városnegyedében mind a 9 helyen van lap, és 
ebből legalább kettő hírnévépület.
2. feltétel: Eggyel több kikiáltó lett felhúzva és végrehajtva, mint ahányan 
vagytok (4 játékosnál 5 kikiáltó, 3 játékosnál 4 kikiáltó, 2 játékosnál 3 
kikiáltó).

 

A feltételeket a kezdőjátékos köre legelején kell ellenőriznetek. A végső 
forduló kezdődik, ha az 1. feltétel legalább két játékosnál teljesült 
VAGY az 1. és a 2. feltétel is teljesült.

 
 
 

A végső forduló
Ekkor még mind kijátszhattok a kezetekből egy lapot városnegyedetekre. 
Ezt egyszerre csináljátok, a kártyát képpel lefelé rakjátok le. Miután ez meg-
történt, a lapokat felfeditek, ki�zetitek a költséget – és a sorában, oszlopá-
ban lévő személykártyák bónuszait még megkapjátok. Ezenkívül a kezetek-
ben lévő eseménykártyákat mind lerakhatjátok városfalpaklitokba.

Most következik a végső értékelés. A kis 
játéktáblát forgassátok át a pontsávos oldalára, 
és rakjátok mellé pontkorongotokat.

Minden látható hírnévépületért mind győzelmi pontokat kaptok – 
valamennyit a megépítője       , és valamennnyit mind a többiek 

           Először a kezdőjátékos kártyáit értékeljétek ki, lerakva egy-egy 
sérülésjelzőt már minden kiértékelt épületre.
Ezután mind megkapjátok a többi kártyátokért járó győzelmi pontokat 
(a bal felső sarokban, a költség alatt) – a letakartakért is, valamint minden 
városfalkártyátokért kaptok 1 győzelmi pontot.

Példa: 

Példa: Márk        megpróbál megküzdeni az eseménysor harmadik kártyájával. Saját 
főteréről használ egy sárga városlakót, valamint be�zet 2 dénárt a bankba (1 az alap, 
és 1 egydénáros van a lapon). A kártyát a kezébe veszi, hogy azzal utóbb majd meg-
védhesse magát.

Példa: Éva pénzt szeretne. Felhasználja 
egy vörös városlakóját, hogy kapjon 2 
dénárt. Ha mindkét vörös városlakóját 
felhasználta volna, 4 dénárt kapott volna.

Fontos:  
· Egy játékos egy hírnévépületért legfeljebb 12 győzelmi pontot kaphat.
· Az azonos hírnévépületek mindenkinél csak egyszer aktiválódnak: aki épített 
ilyet, aszerint, aki nem, aszerint kap győzelmi pontokat.

 

A játék végét két dolog válthatja ki:

A játék vége

1 Battle of
Bouvines1

 4) Adóztatás
Bárhány saját városlakódat használhatod, hogy mindegyikért 2 
dénárt kapj. Ehhez csak a saját főtereden lévő városlakókat használ-

hatod; a felhasznált városlakókat fektesd le főtérkártyád mellé.

Anita és Jenő pontjai a végső értékelésnél
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1 Battle of
Bouvines1

 5) A városlakók összegyűjtése
Ezzel az akcióval városlakóidat visszarakod főtérkártyádra 
(azokat is, akik az épületeiden vannak). Állítsd fel városlakóidat. 

Városnegyededről rakd vissza az összes sérülésjelzőt és szürke városlakót a 
készletbe. Ezt az akciót akkor is végrehajthatod, ha van városlakó főtérkár-
tyádon.

Fontos:  Köröd végén nem lehet 4-nél több kártya a kezedben. Ha akciód vé-
gén 4-nél több kártya van a kezedben, el kell dobnod kártyákat, képpel lefelé le-
rakva azokat saját paklijuk aljára. A kézben lévő eseménykártyák is beleszámíta-
nak ebbe a limitbe. Köröd végén a kezedben lévő eseménykártyákból lerakhatsz 
egyet vagy többet városfalként, hogy ne kelljen eldobnod őket, azonban ezek nem 
védenek meg eseményektől.

Fontos:  Nem lehet megküzdeni
olyan eseménnyel, amelyen még
nincs egy egydénáros sem.

     Anita   Jenő  

Saint-Brice 1x4=4 pont 2x2=4 pont
harangtorony 1x2=2 pont 2x4=8 pont 

Porte de la Vigne    4x2=8 pont 1x2=2 pont
pénzverde 1x1=1 pont 3x2=6 pont



VI

Előkészületek:
A játék elején mind 9 dénárt kaptok, valamint minden színből csak egy 
városlakót főtérkártyátokra.
A készlettáblára hárommal több városlakót rakjatok minden színből, 
mint ahányan vagytok (4 játékosnál 7-et, 3 játékosnál 6-ot, 2 játékos-
nál 5-öt).

 

Játékmenet: Van még egy hatodik akciólehetőség.
 6) Új városlakó toborzása

Egy városlakó felhasználásával és 5 dénár be�zetésével elvehetsz egy 
városlakót a közös készletből. A két városlakónak azonos színűnek kell 
lennie. A felhasznált városlakót fektesd le főtárkártyád mellé, a toborzot-
tat pedig rakd állítva főtérkártyádra.

· A     -szibmólumos kártyákat kicserélitek a         -szimbólumosakra.  
  

· Keverjétek össze az azonos színű és szintű      és        -szimbólumos lapo-
kat, majd minden pakliból rakjatok vissza 3 kártyát a dobozba.

Egyebekben a szabályok nem változnak. A kiegészítő kártyáinak leírását 
nem találjátok meg a segédleteken, viszont itt olvashatjátok.

   
 

Megjegyzés: A kiegészítő lapjai között vannak olyan személyek is, amelyeken nincsenek 
nyilak. Ezek nem velük egy sorban, oszlopban lévő kártyákra hatnak, hanem arra a 
játékosra, aki kijátszotta őket.

Ha hosszabb, több stratégiát igénylő játékot szeretnétek.

Ha már jól ismeritek az alapjáték kártyáit, használhatjátok a kiegészítő lapjait is.
Ezt kétféleképpen is csinálhatjátok:

Haladó játék

A kiegészítő

A kiegészítő lapjai

Köszönet:
Etienne-nek, Shadinak, Emmanuelnek, Denisnek, Madeline-nek, Anaëlle-nek, Fannynak, François-nak, Murielnek, Nathannal, Marcusnak, Nicolasak 

és mindenkinek, aki segített e játék megszületésében.
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Bouangerie - pékség (II): A főtereden lévő minden harcosért és klerikusért 2 
dénár a bankból.

 

Brasserie - sörfőzde (I): A főtereden lévő minden városlakóért 1 dénár. 

Brasserie - sörfőzde (II): A főtered mellett fekvő minden városlakóért 2 dénár.
Auberge - fogadó (I): A főtereden levő minden harcos-polgár párért 4 dénár. 

Sénateur - szenátor (I/II): Kapsz 2, illetve 3 dénárt a bankból, amikor az 5.
akciót (a városlakók összegyűjtése) használod.

Abbaye - apátság (I/II): Fedd fel a három I., illetve II. szintű pakli legfelső lap-
ját, és a háromból két kártyát vegyél a kezedbe. Ha kikiáltót fedsz fel, helyette fedj
fel másikat, de előtte még hajtsátok végre a kikiáltót.

 

Moine - szerzetes (I/II): Amikor egy vele egy sorban vagy oszlopban lévő fehér
lapot aktiválsz, egy másik fehér városlakóval aktiválhatsz egy, a szerzetessel azonos
sorban lévő sárga lapot.

Templier - templomos (I/II): Mint a szerzetes, csak a második lap vörös. 

Catapulte - katapult (I): Minden játékostársad városnegyedében rakj egy tetsző-
leges üres lapra egy sérülésjelzőt. Ha a kikiáltó aktiválásakor a katapulton van 
(akár szürke) városlakó, egy eseménytől megvédheted magad (mintha csak kiját-
szanál egy városfalat).

 

Halle d’audience – udvarház (II):  A leggazdagabb játékostól kapsz 4 dénárt; 
egyenlőség esetén minden érintettől 3 dénárt kapsz.

 

Chevalier – lovag (I/II): Ha leraksz egy második (vörös vagy szürke) városlakót 
a lovag sorába/oszlopába, megküzdhetsz egy eseménnyel (a két városlakónak nem 
kell azonos sorban/oszlopban lennie). Negyedik, hatodik városlakó lerakása is ki-
váltja ezt a hatást. Csak olyan esemény támadható, amin van legalább egy egydé-
náros. A II. szintű lovaggal még a dénárokat is megkapod az eseménykártyáról. 
Seigneurie – lovagvár (I): Válassz egy színt, és minden játékostársadtól annyi 
dénárt kapsz, ahány ilyen színű épülete van városnegyedében.

 

Mercenaire – zsoldos (II): Amikor a 4. akciót (adóztatás) használod, és vörös 
városlakókra, mindegyikért 2 helyett 3 dénárt kapsz.

 

Szerkesztő:

© 2012 Pearl Games



2. függelék: Az alapjáték kártyái

VII

     Minden játékos kap egy segédletet, rajta az alapjáték kártyaszimbólumainak rövid leírásával.

1. függelék: Eseménykártyák
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. Bouvines-i csata

. Excommunicatio

. a Fekete Halál
Minden játékos főtérkártyájá-
ról egy adott színű városlakó-

  

ját főtérkártyája mellé fektet. A városlakót az 5. akció (a városlakók össze-
gyűjtése) után kapja vissza. Ha valakinek nincs megfelelő színű városlakója 
főtérkártyáján, rá nincs hatással az esemény.

. Keresztes hadjárat
Minden játékos főtérkártyájáról egy tetszőleges színű város-
lakóját főtérkártyája mellé fektet. Nem hat az esemény arra,
akinek egyáltalán nincs városlakója főtérkártyáján.

1

1

1

1

1

1

. Courtrai-i csata

. Eretnekség

. Hódító Vilmos
Minden játékos lerak egy
sérülésjelzőt városnegyedére,

 

egy üres I. vagy II. szintű, adott színű lapra (épületre vagy személyre). A
sérülésjelzős lapot a játékos a következő 5. akciójáig (a városlakók össze-
gyűjtése) nem használhatja. Nem hat az esemény arra, akinek nincs az
adott színből üres kártyája városnegyedében.

. Nagygyűlés

. Körmenet

. Királyi látogatás
Ezek az események pozitívak
- már akinek. Akinek az 

adott színből a legtöbb városlakója, valamint városnegyedében látható épü-
lete és személye van, 2 dénárt kap. Egyenlőség esetén az ebben érintettek
mind megkapják a maguk 2 dénárját.

. Rablók . Fosztogatók . Casseli csata . Aszály
Minden játékos veszít 1 dénárt. Nem hat az esemény arra, akinek egyálta-
lán nincs pénze.

. Normann támadás
Minden játékos lerak egy sérülésjelzőt városnegyedére, egy
üres I. vagy II. szintű lapra (épületre vagy személyre). 
Nem hat az esemény arra, akinek egyáltalán nincs üres
kártyája városnegyedében.
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Emellett e füzet végén az alapjáték minden kártyájának leírása meg-
található, színek és szintek szerint csoportosítva. Alant pedig a több
kártyára vonatkozó szabályok olvashatók.

Több kártyára vonatkozó szabályok:
1) Először mindig az aktivált épület képességét kell alkalmazni, és csak

utána lehet kihasználni a személyek képességeit.
2) Amikor egy épület miatt felhúzható egy pakli legfelső két lapja, ha ott 

van lap képpel felfelé, először azt kell kézbe venni; ilyenkor nem rak-
ható a képpel felfelé lévő lap a pakli aljára, ellentétben a kártyahúzás
akcióval.

3) Aktiválható épület úgy is, hogy a képessége ne váltódjon ki - csak a
vele egy sorban/oszlopban lévő személyek képességei miatt.

4) Ha egy épület képessége miatt elvehető egy városlakó a készletből, azt
a főtérkártyára kell tenni, és ezután már felhasználható. Ha már 
nincs (adott színű) városlakó a készletben, az ilyen képességek többé
nem használhatók ki.

5) Ha egy épület képessége miatt lemásolható egy másik játékos épülete,
sérült épület nem másolható le. Továbbá a lemásolt épülettel egy
sorban/oszlopban lévő (és ugye a másik játékoshoz tartozó) szemé-
lyek képessége nem használható ki; ellenben a lemásoló épülettel 
egy sorban/oszlopban lévő (saját) személyek képességei igen.

költség
a kártya típusa (épület, személy,
hírnévépület)

kártyaképesség                     Utalás valamelyik
  általános szabályra.

a játék végén járó
győzelmi pontok

a kártya
színe

a kártya szintje

a kártya 
neve

 

6) Balliszta aktiválásakor az ellenfelek építhetnek városfalat, hogy megvéd-
jék magukat. Ballisztával aktiválható pozitív esemény is, de ebben a 
speciális esetben mindenkire hat az ilyen pozitív esemény (a balliszta
aktiválójára is). Olyan eseménykártya is választható, amin már nincs
helye újabb egydénárosnak - ilyenkor nem kerül rá dénár, ám az ese-
mény maximális hatása hajtódik végre.

7) Amikor egy épület vagy személy miatt meg lehet küzdeni egy esemény-
nyel, nem számítanak az eseménykártyára nyomtatott szimbólumok
(nem kell még pluszban dénárokat, városlakókat költeni); el kell venni
a kiválasztott eseménykártyát, felcsapva a helyére az eseménypakli leg-
felső lapját.

1 0   Püspökség:    Húzd fel a kezedbe a II. szintű 
fehér pakli legfelső két lapját. (2)

 



VIII

1 1   Püspök:          A játékos egy, a főtérkártyája mellett fekvő
városlakóját a főtérkártyájára állíthatja, ha a püspök sorában vagy 
oszlopában aktivál egy fehér épületet.

1 0   Püspökség:         A játékos a II. szintű fehér pakli tetejéről 
felhúzza a két legfelső lapot. (2)

1 0   Híd:      A játékos lemásolja egy olyan üres épület képes-
ségét, amely egy másik játékos városnegyedében látható. (5)

1 1   Ispotály:           A játékos kap 4 dénárt. 

1 1   Könyvtár:       A játékos a II. szintű fehér pakliból húz egy
lapot, a kártyahúzás szabályai szerint.

1 0   Könyvtár:       A játékos bármelyik I. szint pakli tetejéről
felhúzza a két legfelső lapot. (2)

1 0   Monostor:       A játékos kap egy tetszőleges színű város-
lakót a közös készletből, de ezért be kell adnia 3 dénárt. (4)

1 1   Plébános:      A plébános sorában és oszlopában lévő fehér
épületek mind kétszer is aktiválhatók. A két aktiválás két külön 
akció.

1 0   Perjel:         2 dénárt kap a játékos, ha a perjel sorában 
vagy oszlopában aktivál egy fehér épületet.

1 1   Építész:       1 dénárt kap a játékos, ha az építész sorába 
vagy oszlopába lerak egy (bármilyen színű) épületet vagy hírnév-
épületet.

 

1 1   Istálló:       A játékos a II. szintű sárga pakliból húz egy  
lapot, a kártyahúzás szabályai szerint.

1 1   Tanácsos:      2 dénárt kap a játékos, ha a tanácsos  
sorába vagy oszlopába lerak egy (bármilyen színű) személyt.

1 0   Tanyaház:      A játékos annyi dénárt kap, ahány üres 
kártyahely van városnegyedében.

1 1   Inas:      1 dénárt kap a játékos, ha az inas sorában vagy 
oszlopában aktivál egy (bármilyen színű) épületet.

1 0   Piac:       A játékos kap 5 dénárt.

1 1   Kikötő:     A játékos lemásolja egy olyan üres sárga épü-  
let képességét, amely egy másik játékos városnegyedében látható. (5)

1 1 Kőfejtő:         A játékos kap 4 dénárt. 

1 1   Lakóépület:           A játékos kap egy sárga városlakót a 
közös készletből, de ezért be kell adnia 3 dénárt. (4)

1 1   Fegyvertár:        A játékos a II. szintű vörösból húz egy
lapot, a kártyahúzás szabályai szerint.

1 1   Balliszta:         A játékos lerak a készletből 1 dénárt egy 
vagy két eseménykártyára. Ez az egy vagy két esemény annyiszor 

1 1   Kaszárnya:         A játékos kap egy vörös városlakót a 
közös készletből, de ezért be kell adnia 3 dénárt. (4)

1 1   Erőd:        A játékos megküzd egy, az eseménysorban 
lévő olyan eseménnyel, amelynek kártyáján van legalább egy egy-
dénáros. A lapot a játékos a kezébe veszi. (7) (2 db.)

 

1 1   Lovag:      Ha a játékos lerak egy hírnévépületet a lovag 
sorába vagy oszlopába, megküzdhet egy olyan eseménnyel, amely-
nek kártyáján van legalább egy egydénáros. Ha így tesz, megkapja
a lapot és a rajta lévő pénzt. (7)

1 1   Jegyző:        2 dénárt kap a játékos, ha a jegyző sorába 
vagy oszlopába lerak egy fehér vagy sárga épületet.

1 1   Főút:         A játékos lemásolja egy olyan üres vörös épü-  
let képességét, amely egy másik játékos városnegyedében látható. (5)

1 1   Adószedő:      1 dénárt kap a játékos, ha az adószedő so-
rában vagy oszlopában aktivál egy sárga épületet.

3 2   Ágostonos szerzetes:       2 dénárt kap a játékos, ha az
ágostonos szerzetes sorába vagy oszlopába lerak egy fehér épületet
vagy személyt.

 

3 1 Püspökség:         A játékos a III. szintű fehér pakliból húz 
egy lapot, a kártyahúzás szabályai szerint.

3 0   Híd:       A játékos lemásolja egy olyan üres vagy foglalt
lalt épület képességét, amely egy másik játékos városnegyedében 
látható. (5) 

 

3 0   Könyvtár:       A játékos a bármelyik III. szintű pakliból 
húz egy lapot, a kártyahúzás szabályai szerint.

3 0   Könyvtár:       A játékos bármelyik II. szint pakli tetejéről 
felhúzza a két legfelső lapot. (2)

3 2   Monostor:       A játékos kap egy fehér színű városlakót
a közös készletből, de ezért be kell adnia 2 dénárt. (4)

3 0   Monostor:       A játékos kap egy tetszőleges színű város-
lakót a közös készletből, de ezért be kell adnia 2 dénárt. (4)

3 1   Plébános:        A plébános sorában és oszlopában lévő 
épületek mind kétszer is aktiválhatók. A két aktiválás két külön 
akció.

 

3 0   Perjel:        3 dénárt kap a játékos, ha a perjel sorában 
vagy oszlopában aktivál egy fehér épületet.

3 1   Építész:       2 dénárt kap a játékos, ha az építész sorába
vagy oszlopába lerak egy (bármilyen színű) épületet vagy hírnév-
épületet.

 

3 1   Istálló:       A játékos a III. szintű sárga pakliból húz egy 
lapot, a kártyahúzás szabályai szerint.

3 2   Tanácsos:      4 dénárt kap a játékos, ha a tanácsos  
sorába vagy oszlopába lerak egy (bármilyen színű) személyt.

3 0   Inas:      2 dénárt kap a játékos, ha az inas sorában vagy  
oszlopában aktivál egy (bármilyen színű) épületet.

3 1   Piac:       A játékos kap 5 dénárt. 

3 1   Kikötő:     A játékos lemásolja egy olyan üres vagy fog-  
lalt sárga épület képességét, amely egy másik játékos városnegyedé-
ben látható. (5) 

3 2   Kőfejtő:         A játékos kap 5 dénárt. 

3 2   Lakóépület:           A játékos kap egy sárga városlakót a 
közös készletből, de ezért be kell adnia 2 dénárt. (4)

3 0   Vámház:       A játékos annyi dénárt kap, ahány foglalt   
kártyahely van városnegyedében.

3 1   Fegyvertár:        A játékos a III. szintű vörösból húz egy
lapot, a kártyahúzás szabályai szerint.

3 2   Balliszta:         A játékos lerak a készletből 1 dénárt egy 
két vagy három eseménykártyára. Ez az egy, két vagy három ese-

3 2   Kaszárnya:         A játékos kap egy vörös városlakót a 
közös készletből, de ezért be kell adnia 2 dénárt. (4)

3 1   Bástya:       A játékos megküzd egy, az eseménysorban 
náros. A lapot a játékos a kezébe veszi. (7)

3 1   Erőd:        A játékos megküzd egy, az eseménysorban 
lévő olyan eseménnyel, amelynek kártyáján van legalább egy egy-
dénáros. A lapot és a rajta lévő pénzt a játékos megkapja. (7) (2 db.)

 

3 2   Jegyző:        3 dénárt kap a játékos, ha a jegyző sorába 
vagy oszlopába lerak egy fehér vagy sárga épületet.

3 1   
Főút:         A játékos lemásolja egy olyan vagy foglalt vö- lalt sárga épület képességét, amely egy másik játékos vá-

3 2   Adószedő:      2 dénárt kap a játékos, ha az adószedő so- 
rában vagy oszlopában aktivál egy sárga épületet.

20 8 0   Katedrális:          8 győzelmi pont annak, aki megé-
pítette; másnak semmi.

2 2 1    La Madeleine:           Annyiszor 2/1 győzelmi pont, 
ahány hírnévépület látható a játékos városnegyedében. (2 db.)

5 4 2   Saint-Brice:             Annyiszor 4/2 győzelmi pont,  
ahány készlet van a játékos városnegyedében. Egy készlet három
látható I. vagy II. szintű kártya (épület vagy személy): egy-egy fehér,
sárga és vörös.
 

 

2 1   Saint-Jacques:                Annyiszor 2/1 győzelmi pont, 
ahány I. és II. szintű fehér kártya (épület és személy) látható a játé-
kos városnegyedében. (2 db.)

  

5 3 1   Saint-Nicolas:       Annyiszor 3/1 győzelmi pont, 
ahány készlet (1-1 sárga, fehér és vörös) városlakója van a játékosnak.

2 2 1   Saint-Quentin:      Annyiszor 2/1 győzelmi pont,
ahány fehér városlakója van a játékosnak. (2 db.)

5 4 2   
Harangtorony:     Annyiszor 4/2 győzelmi pont, ahány 

2 2 1   Városháza:        Annyiszor 2/1 győzelmi pont, ahány 
polgára van a játékosnak. (2 db.)

2 1   Takácscéh:        Annyiszor 2/1 győzelmi pont, ahány  
látható I. vagy II. szintű kártya (épület vagy személy) van a játékos
városnegyedében. (2 db.)

 

5 2 1   Pénzverde:      Annyiszor 2/1 győzelmi pont, ahány-   
szor 4 dénárja van a játékosnak. (2 db.)

5 2 1   Tour des Six:      Annyiszor 2/1 győzelmi pont, ahány 
személykártya látható a játékos városnegyedében. (2 db.)

5 3 1   Pont des Trous:       Annyiszor 3/1 győzelmi pont, 
ahány készlet (1-1 sárga, fehér és vörös) városlakója van a játékosnak.

2 2 1   Porte de la Vigne:      Annyiszor 2/1 győzelmi pont,
ahány vörös városlakója van a játékosnak. (2 db.)

5 2 1   Tour d’Arras:        Annyiszor 2/1 győzelmi pont, 
ahány I. és II. szintű fehér és sárga épület látható a játékos város-
negyedében. (2 db.)

 

5 2 1   VIII. Henrik tornya:      Annyiszor 2/1 győzelmi pont, 
ahány városfalat épített a játékos. (2 db.)

2 1   Szent-György torony:        Annyiszor 2/1 győzelmi
pont, ahány I. és II. szintű vörös kártya (épület és személy) látható
a játékos városnegyedében. (2 db.)

 

Lerakési költség 5  = 5 dénár

= 1 adott színű (itt éppen sárga városlakó visszarakása (a főtérről,  
a főtér mellől vagy egy épületről) a közös készletbe

 2  = 2 dénár és egy tetszőleges I., II. vagy III. szintű kártya eldobása a kézből vagy a
saját városnegyedből, vissza a pakli aljára (a városnegyedben létrehozható így üres hely)  

három látható I. vagy II. szintű kártya (épület vagy személy): egy-
egy fehér, sárga és vörös.

készlet van a játékos városnegyedében. Egy készlet

hat a többi játékosra, ahány dénár van eseménykártyájukon. (6)

mény annyiszor hat a többi játékosra, ahány dénár van esemény-
kártyájukon. (6)

lévő olyan eseménnyel, amelynek kártyáján nincs egydé-

rosnegyedében látható. (5) 


