
Fejedelem vagy, az apád is az volt, egy örökzöldekkel és folyókkal tarkított, békés és aprócska
kiskirályság uralkodója. Ám felmenőiddel ellentétben neked hódító ambícióid vannak, többre

vágysz: egy hatalmas, még boldogabb, még több folyóval és többféle erdővel színesített,
önálló állam ura akarsz lenni. Meg akarod szerezni a birodalmad körül elterülő

hűbérbirtokokat és egyéb földeket, kihasználva a környező apró uradalmak szervezetlenségét.
Egységes nemzetet akarsz faragni belőlük, akik téged éltetnek majd bölcs királyukként.

Csakhogy valami lehet a levegőben: nem te vagy az egyetlen, aki efféle nagyszabású terveket
dédelget! Más nagyra törő kiskirályok is szemet vetettek ezekre a területekre, és versenyre
kelnek veled megszerzésükért. Őrült versenyfutás kezdődik közöttetek a földekért, amihez
szaporítani fogod az alattvalóid számát, építkezésekbe kezdesz és feltöltöd a kincstáradat. 

A szüleid nem lennének büszkék, de anyai nagyszüleid el lennének ragadtatva.

Donald X.  Vaccar ino
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Az első játék előtt vegyük ki a kártyákat a csomagolásukból, és tegyük be őket a dobozban ki -
alakított kártyatartóba. A mellékelt, beillesztett papír egyik oldala megmutatja a kártyalapok egy
lehetséges elhelyezését. A lapot megfordítva lehetőségünk van arra, hogy a kártyákat a nekünk
tetsző sorrendben helyezzük be a nekik kialakított helyekre.
500 kártya

130 kincskártya

60 rézpénz 40 ezüstpénz 30 aranypénz

48 győzelmipont-kártya

24 birtok 12 hercegség 12 tartomány

30 átokkártya 32 mintakártya 1 „szemét” kártya

7 üres kártya

A játékosok birodalmát, leendő domíniumát az általuk összegyűjtött kártyák szimbolizálják. 
A pak  linkban vannak a forrásaink, győzelmi pontjaink és minden, amit a játék során tehetünk.
Minden játékos a saját kártyapakliját gyűjtögeti, amely a játék elején mindössze néhány réz- 
és föld birtok lapból áll, de a végére hatalmas és prosperáló birodalommá válik, tele pénzzel,
földdel, épületek kel és lakókkal.

A játék győztese az lesz, aki a játék végére a legtöbb győzelmi pontot gyűjti össze a saját pak -
lijába.

a kártya neve

értéke
(3 érme)

a kártya típusa 
(kincskártya, sárga)

ára (6 érme)

a kártya neve

értéke
(6 győzelmi pont)

a kártya típusa 
(győzelmi pont, zöld)

ára (8 érme)

A játék célja

A doboz tartalma

a kártya neve

értéke
(–1 győzelmi pont)

a kártya típusa 
(átok, lila)

ára (0 érme)

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us  2009.07.10.  14:05  Page 3



3

252 birodalomkártya
24 különféle akciókártya (mindegyikből 10)

a kártya neve

a kártya 
képessége

a kártya típusa
(akció, fehér)

ára (3 érme)

a kártya neve

a kártya képessége

a kártya típusa
(akció – támadás,
fehér)

ára (4 érme)

a kártya neve

a kártya képessége

a kártya típusa
(akció – védeke-
zés, kék)

ára (2 érme)

A legtöbb birodalomkártya ak -
ció  kártya, de vannak speciális
típu sok is.

AKCIÓ – VÉDEKEZÉS

a kártya neve

a kártya képessége

a kártya típusa
(győzelmi pont,
zöld)

ára (4 érme)

GYŐZELMI PONT (12)

AKCIÓ – TÁMADÁS
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KINCSKÁRTYÁK
A háromfajta kincskártya (rézpénz, ezüst pénz,
aranypénz) minden játékban hasz ná la tos. Min -
den játékos vegyen el magának 7 réz pénzt, 
a többit tegyük az asztal köze pére a készlet
többi paklija mellé, csakúgy, mint az összes
ezüstöt és aranyat. A pén zek ből (kincs kártyák -
ból) tehát há rom paklit formá lunk.

GYŐZELMIPONT-KÁRTYÁK
Szintén minden játékban részt vesznek az alap -
vető győzelmipontot-lapok (Birtok, Her cegség,
Tartomány). Minden játékos vegyen el magának
3 birtokkártyát, majd ha hárman vagy négyen
játszotok, mindhárom fajta győ zelmipont-kár -
tyából 12 lapot tegyetek egy-egy külön pakliban
a készletbe. Két személyes játék esetén min de -
gyik ből csak 8 kerüljön a készletbe. A maradék
győzel mi pont-lapokat tegyétek vissza a dobozba.

ÁTOKKÁRTYÁK ÉS „SZEMÉT” KÁRTYA
Az átokkártyák szintén minden játékban ren del -
kezésre állnak: két játékos esetén 10, három já -
tékosnál 20, négy játékosnál pedig 30 átokkár -
tyából álló pakli kerül a készlet be. A maradék
átokkártyákat tegyük vissza a dobozba. Az átok -
kártyák az esetek többsé gé ben csupán bizonyos
akciókártyák kap csán kerülnek játékba (a do -
boz ban csak egy ilyen kártya van, a Boszor -
kány). Ha egy já tékos vásárol egy átokkártyát 
(0 érméért), ez a saját dobópaklijába kerül, mint
minden más megszerzett lap. Természetesen ez
nem fog gyakran előfordulni.
Tegyük ki az asztalra a végleg eldobott lapok
pak lijának kártyáját is („Szemét” felirattal). Ez 
a kártya jelöli azt a helyet, ahova a játékosok majd
a végleg eldobott lapokat tehetik a játék során.

Helyezzük el a kincskártyákat és győzelmipont-kártyákat (típus szerint különválogatva), átok kártyá kat és a „Sze -
mét” feliratú kártyákat képpel felfelé az asztalra minden játékban (elren dez hetjük eze ket a pak li kat úgy, ahogy 
az ábra mutatja, vagy bármilyen más, számunkra 
kényelmes módon).

A KÉSZLET

Átokkártyák Szemétre dobott
lapok paklija

Kincskártyák

Győzelmipont-kártyák

Figyelem! Bár az
átokkártyák mindig
rendelkezésre áll -
nak, a boszorkány-
nyal történő alkal -
ma zásukat leszá mít -
va ritkán használjuk
őket az alapjáték
során.

Minden játékos 10 kártyával kezd:

Minden
játékos
ugyanazok-
kal a kár -
tyákkal
kez di 
a játékot: 
7 rézpénz -
zel és 
3 birtokkal.

Ezeket minden-
ki összekeveri
magának, és kép-
pel lefordítva ma-
ga elé helyezi, 
saját húzópaklit ké -
pezve a saját já -
ték területén (az
asztal hozzá kö-
zel eső részén).

Ezt követően
mindenki fel-
húzza a húzó -
paklija felső 5
lapját a kezébe.

Felkészülés a játékra
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BIRODALOMKÁRTYÁK
Az előző oldalon sorolt, minden játékban ren -
delkezésre álló 7 kártyatípus és a „szemét”
kártya mellé a játékosok minden játék előtt
választanak 10 birodalomkártyát, amelyek
mindegyikéből kitesznek 10-10 lapot képpel
felfelé fordított paklikban az asztalra.
Kivétel: A birodalomkártyák közé tartozó győ -
zelmipont-kártyákból (pl. park) ugyanannyit kell
a készletbe tenni, amennyit a győzelmipont-
kártyákból, azaz 2 játékos esetén 8-at, 3 vagy 
4 játékos esetén mind a 12-t.
Az első játékban javasoljuk, hogy a következő
10 birodalomkártyát használjátok: átépítés,
bánya, falu, favágó, kovácsműhely, polgárőrség,
műhely, piac, pince és várárok. A szabályfüzet
végén felsorolunk még néhány nagyon jól mű -
ködő birodalomkártya-kombinációt. Az aktuális
játékhoz nem használt 15 fajta birodalomkártyát
mindig hagyjátok a dobozban, nem lesz rájuk
szükség.
Az első tanulójáték után a játékosok tetszőleges
módszerrel választhatják ki a készletet alkotó
tízféle birodalomkártyát. 
Például megkeverhetjük a minta birodalomkár -
tyá kat, és húzunk közülük 10-et, hogy ezzel
kiválasszuk, az aktuális játékban melyik kártya -
paklik fognak szerepelni. Azt is kipróbálhatjuk,
hogy a játékosok egyenként, az óramutató já rá -
sának megfelelően, egymás után választanak 
1-1 kártyát, amíg nem sikerül összesen tízet
kiválasztani.
A mintakártyákat arra is használhatjuk, hogy
ezeket lefelé fordítva kijelöljük velük a tíz biro -
dalomkártya-pakli helyét. Amikor elfogy egy
ilyen pakli, akkor a mintakártya marad a helyén,
ezzel jelezve az elfogyott pakli helyét.

Helyezzünk el a 25 különböző birodalomkártyából 10 paklit a kincs-, győzelmipont-, átokkártyák és a „Sze -
mét” kártya mellé az asztalra minden játékban. Így minden játékban más kártyákkal fogunk játszani.

Bi
ro

da
lo

m
ká

rt
yá

k

Példa egy játékos saját területére a játék során:

Húzópakli
(mindig képpel lefelé)

Az ebben a fordulóban
kijátszott lapok

Dobópakli 
(mindig képpel felfelé)

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us  2009.07.10.  14:05  Page 6



6

Az első játékost véletlensze -
rűen, vagy az előző játéktól
függően választjuk. A játé ko -
sok az óramutató járásának
megfelelő sorrendben követik
egymást.

A sorra kerülő játékos sorban
végrehajtja a saját köre A, B 
és C fázisát:
A. Akciófázis
B. Vásárlási fázis
C. Befejező fázis

A játékos kijátszhat egy akció -
kártyát, ha van neki. Az akció -
kártya kijátszása nem kötele -
ző, a játékos kihagyhatja ezt 
a fázist, de ezeknek a kártyák -
nak a kijátszása előnyökhöz
juttatja a kijátszó játékost.
Bizonyos lapok következtében
a játékos több lapot is kijátsz -
hat egy körben. Kijátszáskor
az akciókártyákat sorrendben
tegyük ki egymás mellé az
asztalra, hogy könnyebben
nyo mon követhető legyen,
hogy még mit és hányszor te -
hetünk. Az összes kijátszott
lap a használt paklira kerül 
a játékos körének befejező
fázisában, semmiképp sem
korábban.
Megjegyzés: mivel a játékosok
akciókártyák nélkül kezdik 
a játékot, az első két körben
még biztosan nem tudnak
kijátszani akciókártyákat.

+X lap: ennyi lapot kell azon -
nal húznod a húzópaklidból.

+X akció: ennyi plusz akciót
hajthatsz végre ebben az ak -
ciófázisban. Ha a kártya több
további akciót is lehetővé tesz,
hasznos lehet hangosan szá -
molni, hány akció maradt még.

A KEZDŐJÁTÉKOS KIVÁLASZTÁSA
Tetszőleges módszerrel döntsétek el, ki legyen a kezdőjátékos. Ha több par -
tit is játszotok, mindig az előző játék győztesének bal oldali szomszédja le -
gyen a kezdőjátékos. Ha az előző játék döntetlennel végződött, a kezdőjáté -
kos az egyik olyan játékos legyen, aki nem győzött. A játékosok az óramu -
tató járásának megfelelő sorrendben követik egymást.

A JÁTÉKOS EGY KÖRÉNEK ÁTTEKINTÉSE
A soron lévő játékos lejátssza a körét, amely a következő 3 fázisból áll,
ebben a sorrendben:
A. Akciófázis: a játékos kijátszik egy akciókártyát.
B. Vásárlási fázis: a játékos vásárolhat egy kártyát.
C. Befejező fázis: a játékos eldobja minden felhasznált és fel nem használt
lapját, majd a húzópaklijából felveszi a következő 5 lapot.  
Ha a soron lévő játékos befejezte körét, a bal oldali szomszédja kö vetkezik.

AKCIÓFÁZIS
Az akciófázisban a játékos kijátszhat egy akciókártyát a kezéből. A biroda -
lomkártyák közül azok az akciókártyák, amelyeknek alján az olvasható:
„Akció”. Mivel a játék elején senkinek sincs akciókártyája az első tíz lapja
között, az első két körben még senki nem fog akciót végrehajtani. Az akció -
fázisban egy akciókártya játszható ki, de némely akciókártyák képességei
növelhetik ezt a számot.
Az akciókártyát a játékos a kezében tartott lapok közül játssza ki: a lapot
képpel felfelé maga elé teszi. Bejelenti, milyen akciót választott, majd követi
a kártya által adott instrukciókat felülről lefelé. Minden utasítást végre kell
hajtani, ha lehetséges, tehát a játékos csak akkor hagyhatja ki egy utasítás
teljesítését, ha semmiképp nem tudja azt végrehajtani (az akciókártyát azon -
ban akkor is kijátszhatja, ha nem tud mindent végrehajtani, ami azon szere -
pel). Ha további akciókártya kijátszására is van lehetőség, be kell fejezni az
előzőleg kijátszott lap akciófázisra vonatkozó utasításainak végrehajtását,
mielőtt a következőt kijátszanánk.
A kártyákon szereplő akciók részletes leírása a szabályfüzet végén található.
Minden kijátszott akciókártya a játékos előtt marad a befejező fázisáig,
kivéve, ha a kártya mást mond.
Az akciófázis befejeződik, ha a játékos már nem tud vagy nem akar több
akciókártyát kijátszani. Az akciókártyákat csak saját körünk akciófázisában
tudjuk kijátszani, általában csak egyet (ennél többet csak a „+X akció”-ra
jogosító akciókártyák segítségével lehet). A védekezéskártyák kivételt képez -
nek, hiszen ezeket más játékosok körében (is) kijátszhatjuk.

Az akciókártyák általános jelölésrendszere

„+X lap” – A játékos rögtön felhúz még X darab lapot a húzópaklijából. Ha
a húzópakliban nincs elég kártya, akkor felhúz annyit, amennyit még tud,
majd megkeveri a használt lapokból álló pakliját, és képpel lefelé leteszi 
– ez lesz az új húzópaklija, innen húzza fel a hiányzó lapokat is. Ha az 
a valószínűtlen helyzet állna elő, hogy az új húzópakli is elfogy, mielőtt 
az akciókártyák által feltüntetett számú lapot felhúznánk, csak annyi lapot
húzhatunk, amennyit tudunk.

„+X akció” – A játékos ennyi plusz akciót hajthat végre ebben a körben. 
A +X akció azt jelenti, hogy ennyivel több akciókártyát lehet kijátszani 
az akciófázisban. Az akciót nem azonnal játsszuk ki. Teljesen be kell fe -
jezni a kártyán leírt instrukciók végrehajtását, mielőtt kijátszaná a követ -
kező akciókártyát. A játékos csak akkor léphet tovább a vásárlás fázisába,

A játék menete
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+ X  : ennyivel több érmét
költhetsz el az adott kör
vásárlási fázisában.

+1 vásárlás: plusz 1 lapot
vásárolhatsz ebben a körben.

Eldobás: A kezedben lévő
kártyákból bizonyos lapokat
képpel felfelé a használt paklid
tetejére dobsz.

Végleg kidobni a szemétre:
Kidobsz egy kártyát a dobott
lapok paklijába, a szemétre.

Kapni: Kapsz egy kártyát
(általában a készletből), amit 
a használt paklid tetejére teszel.

Felfedés/megmutatás: Egy
vagy több lapodat meg kell
mutatnod a többi játékosnak,
majd visszatenni oda, ahonnan
jöttek. 

Félretevés: Félre kell tenned
egy kártyát. A lapon olvasható
szöveg fog eligazítani abban,
hogy mit kell tenned vele.

Vehetsz egy lapot a készletből
vásárlással, ha ki tudod fizetni
a kártya bal alsó sarkán látható
árát. A vásárláshoz a kezedben
tartott kincskártyákat (lásd az
érmén látható számot) és a ki -
játszott akciólapokon jelzett
érméket költheted el.

A játékos a kincskártyáknak 
és az akciókártyákon szereplő
érméknek bármilyen kombiná -
cióját kijátszhatja a vásárlási
fázisban.

amikor végrehajtotta az összes akcióját. Ha a játékos több további akciót
lehetővé tévő lapot is kijátszik, hasznos lehet hangosan számolni, hány
akció maradt még, hogy azt a többi játékos is számon tarthassa.

„+ X ” – A játékos ennyivel több érmét költhet el az adott kör vásárlási fá -
zi sában. Ezt a pénzt nem kapja meg, csak ennyivel drágább lapot vásárol -
hat a vásárlási fázisban. 

„+1 vásárlás” – A szokásos 1 lapon felül a játékos vehet még 1 kártyát 
a készletből a vásárlás fázisában. Persze ezt a lapot is ki kell fizetnie. 
A lap azt nem teszi lehetővé, hogy a játékos az akciófázisban vásároljon!

„Eldobni” – Hacsak a kártya mást nem mond, a lapokat a játékos kezéből
kell eldobni. A játékos a kezében lévő kártyák közül bizonyos lapokat
képpel felfelé a használt paklija tetejére dob. Ha a játékos több lapot is
kidob, nem kell mindegyiket egyesével megmutatnia az ellenfeleknek,
csak azt, hogy hány lapot dob el (például a „pince” kártya kijátszásakor).
A használt pakli felső lapja azonban mindig látszik (hiszen az itt lévő
lapok képpel felfelé vannak).

„Végleg dobd ki a szemétre” – A játékos kidob egy kártyát a dobott lapok
közös paklijába, a szemétre (nem pedig a saját dobópaklijára). Az ide ke -
rült lapok – ellentétben a játékosok használt paklijaiban lévő lapokkal 
– a játék során többé már nem használhatók, és meg sem vásárolhatók.

„Kapsz” – A játékos kap egy kártyát (általában a készletből), amit a használt
paklija tetejére tesz (kivéve, ha a kártya mást mond). A megszerzett kártya
hatását ekkor még nem használhatja (hiszen a lapot rögtön a használt
pak lijára tette).

„Felfedni/megmutatni” – A játékosnak fel kell fednie egy vagy több lapját.
Meg kell mutatnia a többi játékosnak, majd visszatenni oda, ahonnan fel -
fedte (kivéve, ha a kártya mást mond). Ha a húzópaklija tetejéről kell fel -
fednie lapot, és ott nincs elég, akkor a használt pakliját összekeverve új
húzópaklit alkot, és annak a tetejéről fedi fel a hiányzó lapokat.

„Félretenni” – Képpel felfelé félre kell tenni egy kártyát az asztalra, ekkor 
a játékos nem használhatja a kártya képességeit (hacsak az akciókártya,
amelyiken az utasítás szerepelt, nem mond mást). Ha egy lap erre utasítja
a játékost, akkor a kártyán lévő szöveg instrukciót fog adni arra is, hogy
mit kell tennie a félretett lappal.

VÁSÁRLÁSI FÁZIS
A vásárlás fázisában a játékos vásárolhat egy tetszőleges lapot a készletből
(kincs-, győzelmipont-, birodalom-, sőt akár átokkártyát is, azonban a ki do -
bott lapok paklijából, vagyis a szemétről nem vásárolhat), amennyiben kifi -
zeti az árát. Alapvetően a játékos csak egy kártyát vásárolhat, de ha az ak -
ciófázisban kijátszott további vásárlásokra jogosító akciókártyát, akkor több
lapot is vehet.
Minden kártya vételi ára a bal alsó sarkában van feltüntetve (a kincskártyá -
kat is meg lehet vásárolni, a bal alsó sarokban látható áron). A játékosnak 
a kincskártyákkal kifizetett összeget a kezéből kell letennie maga elé, és
ezekhez hozzáadhatja a körében kijátszott akciókártyákon szereplő, elkölt -
hető kincsmennyiséget. (Az is lehetséges, hogy a játékosnak kincskártya
nincs is a kezében, de az akciókártyái segítségével mégis tud vásárolni.) 
A készlet bármelyik kártyáját megveheti, ha kifizet érte legalább annyi ér -
mét, amennyi annak az ára. A megvásárolt lapot képpel felfelé a használt pak -
lija tetejére teszi. A vásárolt lap képességét ekkor még nem használhatja fel.
Ha a játékos egynél több lap vásárlására jogosult, akkor is csak legfeljebb
annyi összértékben vehet lapokat, amennyi a kezében lévő érmék és 
a kijátszott akciókártyáin lévő plusz kincsmennyiség összege. 
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Minden kijátszott kincskártyát
magunk elé helyezhetünk 
bal ról jobbra, hozzáadva 
az eb ben a körben kijátszott
kártyák hoz.

Az összes ilyen kártyát a kö -
rünk végén el fogjuk dobni 
a saját dobópaklinkba, de nem
dobhatjuk ki őket a befejező
fázis előtt (lásd alább).

A köröd befejező fázisában
először el kell dobnod az ösz-
szes kártyádat: a kijátszott
akciókártyákat, az elköltött
kincseket és a kezedben lévő,
ki nem játszott lapokat is dobd
a használt paklidra. 

Húzz 5 lapot a húzópaklidról.

Véget ért a köröd. A bal oldali
szomszédod következik.

A játéknak vége, ha 
1. az utolsó tartománykártya 
is elkelt
VAGY
2. a készlet bármelyik 3 pak -
lija elfogyott.
A játékosok összeszámolják 
a győzelmi pontjaikat.

A játék győztese az, aki a leg -
több győzelmi pontot gyűjtötte
össze. Döntetlen esetén az, aki
kevesebbszer került sorra.

8

Például ha Tibinek van 6 érméje 2 aranyból, és kijátszott egy +1 vásárlásra
jogosító akciót, vehet egy pincét 2-ért, amelyet lerak a használt lapjai pak -
lijára. Ezután vehet még például egy kovácsműhelyt 4-ért; ezt a lapot is 
a használt paklijára kell dobnia. Ha mind a 6 érmét egyetlen lapra szeretné
költeni, a második vásárlásaként vehet egy rézkártyát (az ára 0 érme) vagy
megteheti azt is, hogy nem vesz második kártyát. A játékosoknak nem kö -
telező sem egyszer, sem többször vásárolniuk.
Az elköltött érmék is a játékos előtt maradnak egészen a befejező fázisig.
Fontos, hogy ebben a játékban az elköltött kincsek nem vesznek el, több -
ször fel fogjuk használni ezeket a játék során: a használt pakliba kerülnek
az összes többi kijátszott és ki nem játszott lappal együtt. Amikor játékos
húzópaklija elfogy, a használt paklija lapjait megkeveri, és az lesz az új hú -
zópakli. Így a játék során ugyanazokat az érméit sokszor fogja elkölteni 
– a kincskártyák ugyanis nem bizonyos összeget, hanem rendszeres jövedel -
met szimbolizálnak. Kijátszásukkor a rézkártyák 1 érmét, az ezüstkártyák 
2 érmét, az aranykártyák 3 érmét érnek.

BEFEJEZŐ FÁZIS
A körben megszerzett lapoknak ekkorra már a játékos használt paklijában
kell lenniük. A harmadik fázisban az összes elhasznált kártyát (az akciófá -
zis ban kijátszott akciókártyákat és a vásárlási fázisban elköltött kincskár tyá -
kat) és a játékos kezében maradt összes lapot is a használt pakliba kell dob -
nia. Az eldobott lapjait nem köteles megmutatni a többieknek, ám mivel 
a használt pakli lapjai képpel felfelé vannak, a legfelső lap mindig látható.
Végül a játékos felhúzza a húzópaklija legfelső 5 lapját. Ha nincs elég kár -
tya a pakliban, annyit húz fel, amennyit tud, majd megkeveri a dobópakliját,
hogy egy újabb, képpel lefelé fordított húzópaklit alkosson belőle, majd
innen felhúzza a maradék lapokat, hogy 5 kártya legyen a kezében.
Amint a játékos felhúzta az 5 kártyáját, véget ért a köre, és a balján ülő já -
tékos következik a lépéssel. Némi tapasztalatszerzés után a játékosok már
gyorsíthatnak annyit a játékon, hogy a soron lévő játékos befejező fázisa
közben a következő már el is kezdheti a saját körét. Ez csak akkor nem kivi -
telezhető, amikor a következő játékos egy támadáskártyát játszik ki: ez eset -
ben meg kell várni, amíg az előző játékos felhúzza az 5 lapját.

A játék két esetben érhet véget: 
1. ha a tartománykártyák (a 6 győzelmi pontot érő lapok) paklija elfogy,
vagy 
2. ha a készlet bármelyik 3 paklija (akár birodalom- akár egyéb kártya)
elfogy. 
A játék befejezését kiváltó játékos még befejezi a körét, majd mindenki
összegyűjti az összes lapját (a húzópakli, a használt pakli lapjait és a kéz -
ben tartott lapokat is) egy pakliba, és összeszámolja, hogy mennyi győzelmi
pontja van.
A legtöbb győzelmi pontot összegyűjtő játékos győz. Ha egyenlőség alakul -
na ki, akkor az érintett játékosok közül az győz, aki kevesebbszer került
sorra (kevesebb kört játszott). Amennyiben így is döntetlen az eredmény, 
a játékosok osztoznak a győzelemben.

A játék vége
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Az első pár kör – példa az első játékodra
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húzópakli használt paklia kártyák kijátszásának helyekártyák a kézben

Keverd meg a játék kezdetén rendelkezésre álló 10 kártyádat (7 réz és 3 birtok), majd helyezd el őket képpel lefelé, ez lesz 
a húzópaklid. Húzd fel a legfölső 5 kártyát, ez lesz a kezedben az első körben. Ebben a példában ez 1 birtok- és 4 rézkártya. 

A többi alkotja a húzópaklid maradékát.

üresüres

húzópakli kártyák a kézben kijátszott kártyák használt pakli

Mivel nincs akciókártyád a játék kezdetén, az akciófázist át is ugorjuk, és rögtön a vásárlási fázis jön – a kártyáidat főként 
ekkor fogod beszerezni. Kijátszol 4 rézkártyát a kezedből, hogy vásárolj a készletből egy átépítés kártyát (ára 4 érme), 

amit rögtön le is raksz a használt paklidba. a készletből

húzópakli kártyák a kézben kijátszott kártyák használt pakli

A vásárlás után következik a befejező fázis. Ekkor a kijátszott és kézben lévő kártyák egyaránt a használt pakliba kerülnek.

üres

húzópakli kártyák a kézben a kártyák kijátszásának helye használt pakli

Végül húzol 5 kártyát a húzópaklidból a következő körödhöz. Ezúttal kapsz 2 birtokot és 3 rézkártyát. 
Az első körödnek vége, és a bal oldali szomszédod megkezdi az ő körét.

1. kör
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húzópakli használt paklikijátszott kártyákkártyák a kézben

Miután minden ellenfeled befejezi a saját körét, következik a második köröd. Továbbra sincs akciókártyád, vagyis rögtön 
a vásárlási fázis következik. Ezúttal kijátszod a 3 rézkártyát, hogy vásárolj egy ezüstkártyát, amelyet rögtön 
a használt paklidra teszel.

üres

2. kör

a készletből

húzópakli használt paklikijátszott kártyákkártyák a kézben

A befejező fázisban a 3 kijátszott rézkártya és a kezedben maradt 2 birtokkártya egyaránt a használt paklidba kerül. 

üres

üres

húzópakli kártyák a kézben a kártyák kijátszásának helye használt pakli

Végül húzol 5 kártyát a húzópaklidból a következő körödhöz. Mivel a húzópaklid elfogyott, megkevered a használt 
paklidat, képpel lefelé lerakod a húzópaklid helyére, és húzol 5 újabb kártyát. Ezúttal 1 birtok-, 1 ezüst-, 2 réz- és 1 átépítés

kártyát kapsz. A második körödnek vége, és a bal oldali szomszédod megkezdi az ő körét.

húzópakli használt paklikijátszott kártyákkártyák a kézben

Miután minden ellenfeled befejezi a saját körét, következik a harmadik köröd az akciófázissal. Úgy döntesz, szemétre dobod 
a birtokkártyát a kezedből, és szerzel helyette a készletből egy kovácsműhelyt (ára: 4 érme = a birtok 

ára + 2 érme), amelyet rögtön a használt paklidra teszel.

3. kör

A
kc

ió
fá

zi
s

a készletből

tegyük 
a szemétre

A 3. kör részletezése a következő oldalon folytatódik.
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húzópakli kártyák a kézben kijátszott kártyák használt pakli

4 érme van a kezedben a vásárlási fázisra. Kijátszod a 4 érmét (2 rézkártyát és 1 ezüstkártyát) és úgy döntesz, 
veszel a készletből egy polgárőrség kártyát, amelyet rögtön a használt paklidra teszel.

a készletből

húzópakli kártyák a kézben kijátszott kártyák használt pakli

A befejező fázisban a kijátszott kártyák a használt paklidba kerülnek. 

üres

húzópakli kártyák a kézben a kártyák kijátszásának helye használt pakli

Végül húzol 5 kártyát a húzópaklidból a következő körödhöz. Ezúttal 2 birtok- és 3 rézkártyát kapsz. 
A harmadik körödnek vége, és a bal oldali szomszédod megkezdi az ő körét.

3. kör (folytatás)

üres

PÉLDA EGY AKCIÓKÁRTYÁRA 

A kártya neve

Azonnal húzz fel egy lapot
Kijátszhatsz még egy akciókártyát ebben az akciófázisban
A vásárlási fázisban eggyel több kártyát vehetsz
A vásárlási fázisban eggyel több pénzed van, amit elkölthetsz
A lap megvásárlásának ára
A lap típusa (a sáv színe és felirata is mutatja)
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A játékosok a saját paklijukat
a készlet lapjaiból építgetik.

Csak akkor keverd meg 
a használt paklidat, amikor
szükség van új lapokra.

A játékosok nem keverik meg
a használt paklijukat, amíg 
a húzópakli összes kártyáját
fel nem húzták, fel nem
fedték.

A megszerzett lapok a játékos
használt paklijára kerülnek.

Az összes kézben tartott és
kijátszott kártya a használt
paklira kerül a kör végén.

A saját húzópaklidat, illetve 
a készlet még rendelkezésre
álló paklijainak lapjait bármi -
kor megszámolhatod. A kido -
bott lapok paklijának lapjait
meg is nézheted, de a húzó-
és használt paklik lapjait nem.

A másokat érintő akciókat já -
tékossorrendben végezzük el.

A játékos legaláb 1 akciót és
1 vásárlást végrehajthat.

Minden akciókártya módosítja
valamelyest a szabályokat.

A játékosok ráfizetéssel sem
növelhetik egy akció hatását 
a leírtaknál tovább.

A játékosok saját paklijukat építgetik, abba lapokat vásárolnak 
a készletből. Minden játékosnak van egy húzópaklija és egy
paklija az elhasznált lapoknak. A lapokat mindig a húzópakliból
húzzuk, a kijátszott, elköltött és kézben maradt lapokat a kö -
rünk végén egyaránt a használt paklinkba dobjuk. Amikor a hú -
zópakli elfogy és a játékosnak húznia kell vagy fel kell fednie
kártyákat a húzópaklijából, a használt lapjai pakliját megke -
verve új húzópaklit képez. Amíg nem kell lapot húznia vagy
felfednie lapot a húzópaklijából, nem keverheti meg a használt
pakliját. Amikor egy játékosnak több lapot kell felhúznia vagy
megmutatnia a húzópaklijából, mint amennyi éppen abban van,
akkor fel kell húznia vagy meg kell mutatnia annyit, amennyit
tud, majd meg kell kevernie a dobott lapjainak pak liját, hogy új
húzópaklit formáljon belőle, és a többi lapot onnan kell felhúz -
nia, illetve megmutatnia.

A játékos a megvásárolt vagy egyéb módon megszerzett lapokat
rögtön a használt paklijára dobja, hacsak egy kártya másként
nem utasítja.

A játékos a köre végén az összes kijátszott és kézben maradt
lapját a használt paklijára dobja.

A játékosok bármikor megszámolhatják, hány lapjuk van a hú -
zópaklijukban, de a használt paklijuk lapjait nem számolhatják
meg, és egyik paklijuk lapjait sem nézhetik át. A végleg kidobott
lapok pakliját (a szemetet) át szabad nézni, és a készlet bárme -
lyik paklijának lapjait meg szabad számolni.

Ha egy kártya akciója több játékost is érint, és számíthat, hogy
milyen sorrendben hajtjuk azt végre, akkor azt a kijátszó játé -
kostól kezdve üléssorrendben kell elvégezni.

A játékos minden körben 1 akciót és 1 vásárlást hajthat végre,
de a kijátszott akciókártyák függvényében lehetséges, hogy
ennél többet is végrehajthat. Az akciókártyákon szereplő instruk -
ciók módosítják a szabályokat: engedik például a játékosoknak,
hogy több kártyát húzzanak fel a paklijukból, több akciókártyát
játsszanak ki az akciófázisban, több pénzt költsenek a vásárlási
fázisban, extra kártyákat vásároljanak a vásárlási fázisban és így
tovább.

Amikor egy akciókártya lehetővé teszi, hogy a játékos egy bizo -
nyos értékű kártyát megszerezzen, a játékos nem adhat hozzá
érméket vagy használhatja ki más akciókártyák hatását, hogy
még nagyobb értékű kártyát szerezzen.

További szabályok
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Átépítés – Nem dobhatod ki magát az átépítés kártyát, hiszen
az már nincs a kezedben, amikor végrehajtod az akciót (persze
kidobhatsz egy másik – még fel nem használt – átépítés lapot 
a kezedből). Ha nincs eldobni való lapod, nem szerezhetsz
lapot sem az Átépítés akcióval. A kapott lapot a készletből kell
elvenned, és a használt paklid tetejére kell tenned. A választott
lapnak nem kell feltétlen 2-vel drágábbnak lennie a dobott lap -
nál, lehet olcsóbb is, sőt akár egy ugyanilyen kártyát is vehetsz,
de semmiképp sem választhatsz a megengedettnél drágább la -
pot, sem ráfizetéssel, sem egyéb kártyák (pl. piac) segítségével.
Figyelem! Az átokkártyák értéke 0, tehát ezek is elcserélhetők
egy maximum 2-be kerülő lapra!

Bánya – A bányával általában egy rézpénzt cserélhetsz ezüstre,
vagy egy ezüstöt aranyra. Mivel az elvett kincset a kezedbe ve -
szed, vásárolhatsz belőle a körben. Ám nem kell mindenkép -
pen értékesebb kincset felvenned, lehet azonosat vagy érték te -
le neb bet is. Ha a bánya kijátszásakor nincs a kezedben kincs,
ter mé szetesen nem lesz mit lecserélned, így nem is kaphatsz
semmit.

Boszorkány – Ha már nem maradt elég átok a készletben, akkor
ellenfeleidnek játékossorrend szerint kell húzniuk (vagyis elő -
ször az utánad következő stb.), és akinek nem jut, az nem kap
átkot. A felhúzott átkot a játékosok a saját használt paklijukba
dobják. Ha már nincs kint átok, a boszorkányt akkor is felhasz -
nálhatod 2 kártya felhúzására.

Falu – Ha több falut is kijátszol, számold hangosan, hány akci -
ód van még hátra, így nem fogod elveszteni a fonalat. (pl. „Kira -
kok egy falukártyát, és így van még két akcióm. Most egy piacot
teszek le, és még mindig van két akcióm. Kiteszek még egy falu -
kártyát, és van három akcióm még hátra…”)

Favágó – A vásárlási fázisodban eggyel több lapot vásárolhatsz,
és 2-t hozzáadhatsz a kijátszott érméid értékéhez, vagyis ennyi -
vel többet költhetsz vásárlásra.

Fesztivál – Ha több fesztivált is kijátszol, számold hangosan,
hány akciód van még hátra, így nem fogod elveszteni a fonalat.

Hivatalnok – Kapsz egy ezüstöt, amit a húzópaklid tetejére kell
tenned. Minden ellenfeled a kezéből egy győzelmipont-kártyát 
a saját húzópaklija tetejére tesz (ha nincs a kezében ilyen lap,
csak megmutatja a lapjait). Ha ilyenkor valakinek épp elfogyott
a húzópaklija, az ide tett ezüst (az ellenfelek esetében győzelmi
pont) lesz a húzópaklija egyetlen lapja.

Kalandor – Ha közben elfogy a paklid, keverd meg a dobott
lap jaidat, de ne keverd bele a most felfedett lapokat, hiszen
azok nem kerülnek a használt paklidba a köröd végéig. Ha így

A birodalomkártyák részletes leírása
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is elfogy a húzópaklid, mielőtt két kincset húztál volna, meg
kell elégedned annyival, amennyit találtál.

Kancellár – El kell döntened, a kancellárt kijátszva eldobod-e 
a teljes húzópaklidat (áthelyezve a dobópaklidba), mielőtt bár -
melyik más akcióba (vagy a vásárlásba) belekezdenél. Az eldo -
bott lapokat nem nézheted át.

Kápolna – Az akcióhoz felhasznált kápolnakártyát természete -
sen nem dobhatod ki, mivel amikor elkezded végrehajtani, már
nincs a kezedben. Ha van a kezedben egy másik kápolna, azt
persze eldobhatod.

Kém – Minden játékos (téged is beleértve) megmutatja minden -
ki  nek a húzópaklija felső lapját, és te mindenkinél eldöntöd,
hogy dobja el, vagy tegye vissza azt a húzópaklija tetejére. Mie -
lőtt a kém támadását használnád, húzol magadnak egy lapot 
(a „+1 kártya” utasításnak megfelelően). Ezután neked is fel kell
húznod a húzópaklid felső lapját, és minden játékosnál egye sé -
vel döntöd el, hogy hova tegye a felfedett lapot. Akinek a hú zó -
paklija épp üres, megkeveri a használt pakliját, és onnan húz;
akinek a használt paklija is üres, annak nem kell lapot felfednie.
A kijátszó játékos kezdi a húzópaklija legfelső lapjának felfe  dé -
sét, majd játékossorrendben a többiek. Az eldobásra ítélt lapok
a játékosok használt paklijába kerülnek, a többi vissza a húzó -
paklijuk tetejére.

Kovácsműhely – Húzz fel a kezedbe 3 kártyát a húzópaklidból.

Könyvtár – Ha az akció végrehajtása közben elfogy a húzópak -
lid, a félretett lapokat ne keverd bele a használt paklidból létre -
hozott új húzópaklidba. Ezeket akkor fogod eldobni, amikor 
be fejezted a kártyák húzását. Amennyiben újra elfogyna a húzó -
paklid, meg kell elégedned annyival, amennyit húztál. Ha aka -
rod, a felhúzott akciókártyát is megtarthatod, nem kötelező
félretenned. Ha a könyvtár kijátszásakor már van a kezedben
legalább 7 lap, nem húzol többet.

Laboratórium – Húzz 2 kártyát a húzópaklidból, és kijátszhatsz
még 1 akciókártyát az adott körben.

Lakoma – A készletből kell választanod lapot. Ezt tedd a hasz -
nált paklid tetejére. Semmiképp sem választhatsz 5-nél nagyobb
értékű lapot, sem ráfizetéssel, sem egyéb kártyák segítségével.
Ha a trónteremmel játszod ki a lakomát, két lapot húzhatsz egy
lakoma egyszeri eldobásával.

Park – A park győzelmi kártya, és nem akciókártya, ezért sem -
mire sem használhatod a játék közben. A játék végén viszont
győzelmi pontokat hoz, minden 10 kártyád után 1 pontot (ilyen -
kor az összes kártyád számít – a húzópaklid, a dobópaklid és 
a kezedben lévő lapok együttvéve, még magukat a parkkártyá -
kat is beleszámítva). Pl. ha összesen 39 lapod van, 3 pontot
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kapsz minden parkkártyáért, ha 40, akkor 4-et. Ha ketten játszo -
tok, csak 8 parkkártyát tegyetek a készletbe, három vagy négy
játékos esetén 12-t.

Polgárőrség – A lapokat a használt paklikba kell dobni. Az az
ellenfeled, akinek nem volt a kezében 3-nál több kártya a táma -
dáskor, nem dob el lapokat.

Műhely – Csak a készletből vehetsz el lapot, és a választott kár -
tyát a használt paklidba kell dobnod. Semmiképp sem választ -
hatsz 4-nél nagyobb értékű lapot, sem ráfizetéssel, sem egyéb
kártyák segítségével.

Piac – Húzol egy kártyát a húzópaklidból, végrehajthatsz még
egy akciót az akciófázisban, majd egy lappal többet vásárol -
hatsz, 1 érményivel nagyobb értékben a vásárlási fázisban.

Pince – Magát a pincekártyát ekkor nem dobhatod el, hogy új
lapot húzz helyette, hiszen már kijátszottad. Nem dobálhatod el
egyesével a lapokat: először el kell döntened, hány lapot dobsz,
majd egyszerre eldobod őket a használt paklidba, és csak ezu -
tán húzol helyettük. Ha nincs elég lap a húzópaklidban, a most
eldobott lapokat is keverd bele a használt paklidba, és az így
létrehozott új húzópakliból húzz.

Tanácsterem – Az ellenfelek is kötelesek lapot húzni, ha akar -
nak, ha nem. Akinél a húzópakli elfogy, annak újat kell létre -
hoznia.

Tolvaj – Minden ellenfeled felfedi a húzópaklija legfelső 2 lap -
ját. Ha ezek között van kincs, játékosonként egy általad válasz -
tott kincset a végleg kidobott lapok közé, a szemétre kell dob -
niuk. Az ekkor kidobott kincsekből bármennyit magadhoz ve -
hetsz. Ha valakinek a húzópaklijában nincs elég lap, felfedi azt,
ami van, majd megkeveri a használt pakliját, és az új húzó pak -
liból fedi fel a második lapot (ha a használt pakliban sincs elég
lap, akkor nem kell kártyát felfednie). Minden játékosnak leg -
feljebb 1 kincset kell kidobnia – ha két kincset húzott, te dön töd
el, melyiket. Csak a támadásod miatt kidobott lapokat vagy azok
egy részét veheted fel (korábban kidobott lapokat nem), belátá -
sod szerint akár mindet, akár semennyit. A felvett lapokat tedd 
a használt paklidba, a többi a szeméttelepen marad.

Trónterem – Ha kijátszod a tróntermet, válassz egy másik akció -
kártyát, hajtsd végre a választott lap akcióit kétszer egymás
után. A második használat nem számít az esetlegesen rendel ke -
zésre álló extra akcióid közé. Mielőtt másodszor használnád 
a választott lap képességét, be kell fejezned az első használatá -
val járó összes akciót, és a két használat közben sem játszhatsz
ki másik akciókártyát. Ha két tróntermet játszol ki, nem használ -
hatsz egy lapot négyszer, két különböző akciót kell használnod
kétszer-kétszer. Ha a trónteremmel olyan lapot játszol ki, ami
+1 akciót ad (pl. piac), ezzel összesen +2 extra akciód lesz (míg
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ha csak simán kijátszol két piacot, csak +1 akciód marad). Hogy
ne veszítsd el a fonalat, mindig számold hangosan, hány akciód
van még hátra!

Uzsorás – A rézpénzt a szemétre dobott lapok paklijába kell
dobnod, így az végleg kikerül a játékból. Ha nincs a kezedben
réz, amit kidobhatnál, nem kapod meg a bónuszt a vásárláshoz.

Várárok – A támadókártyák azok, amelyeknek Támadás (általában
Akció – Támadás) van az aljára írva. Ha egy ellenfeled ilyet ját -
szik ki, csak meg kell mutatnod a kezedben lévő várárkot, és rád
nem vonatkozik a támadás. A lapot ekkor nem kell eldobnod, 
az a kezedben marad. Ilyenkor nem kapsz átkot a boszorkánytól,
nem kell felfedned lapot a kémnek stb. A várárok hatása olyan,
mintha az adott támadás idején egyszerűen nem lennénk jelen 
a játékban. A várárok más játékosokat nem véd meg semmitől, 
és nem is semlegesíti a kártyák egyéb hatásait; ha például az
összes többi játékos várárokkal kivédte a boszorkány támadását,
a boszorkányt kijátszó játékos akkor is felhúzhat két kártyát. 
A várárok ezen kívül akcióként is kijátszható a saját körödben,
ekkor két lapot húzhatsz érte.

A játék tetszőleges 10 birodalomkártya-típus használatával játsz -
ható. A lehetséges több millió kombinációból ajánlunk néhányat,
ami különösen jól bevált, kiválóan működik, és különleges stra -
tégiai lehetőségeket kínál.

Kezdőknek: átépítés, bánya, falu, favágó, kovácsműhely, polgár -
őrség, műhely, piac, pince és várárok.

Pénzhalmozás: bánya, hivatalnok, kalandor, kancellár, kápolna,
laboratórium, lakoma, piac, trónterem, uzsorás.

Interakció: falu, fesztivál, hivatalnok, kancellár, kém, könyvtár,
polgárőrség, tanácsterem, tolvaj, várárok.

Különleges: boszorkány, falu, favágó, kápolna, műhely, laborató -
rium, park, pince, tolvaj, ünnep.

Városi változat: átépítés, falu, favágó, fesztivál, hivatalnok, ko -
vács műhely, könyvtár, piac, pince, trónterem.

Ajánlott birodalomkártya-készletek
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