ir 16. gadsimts, jauno laiku sākums eiropā. šis ir lielo ģeogrāfisko atklājumu un zinātnes un tehnikas revolūcijas
laikmets. eiropas karalistes atrodas lielu pārmaiņu priekšā.
arī goldingen karalistē jūtams nozīmīgo
pārmaiņu tuvums. aug nepieciešamība
pēc skolām, teātriem, bibliotēkām, vietām,
kur cilvēki var pulcēties, lai diskutētu par
sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem vai
nepiespiestā gaisotnē pārspriestu darījumus.
karalis, būdams liels mākslas, kultūras un zinātnes
atbalstītājs, redz, ka ir jārada jauni arhitektūras
meistardarbi, tāpēc izsludina aicinājumu.

š
iedzīvotājs, kur
Tas Goldingen Karalistes
arbu,
zbūvēs meistard
pirmais līdzās karaļa pilij u ingen karaļa
Gold
iemantos Viņa majestātes
ots un saņems
atzinību, tiks bagātīgi atalg tulu.
ga ti
Goldingen Karalistes herco

apņēmīgākie un turīgākie goldingen karalistes iedzīvotāji atsaucas uz karaļa aicinājumu.
arī Tu vari gūt uzvaru šajā spēlē un kļūt par goldingen karalistes hercogu!
atliek vien izvēlēties vienu no diviem ceļiem, lai sasniegtu šo mērķi.
1. uzklausot karaļa aicinājumu, mēro ceļu līdz pilij un esi pirmais, kurš tai līdzās uzbūvē meistardarbu.
lai to paveiktu, Tev ir jāattīsta sava pilsēta, paplašinot tai piederošās teritorijas, kur celt īpašumus un kalt zelta
guldeņus. jāalgo prasmīgi amatnieki, kuri apgādās Tevi ar vajadzīgajiem produktiem. neaizmirsti, ka Tavs galvenais
ierocis cīņā par uzvaru ir prasme būt atjautīgam diplomātam, pārstāvot savu pilsētu politiskajos balsojumos.
2. uzvaru Tev atnesīs arī rosīga tirdzniecība un naudas apgrozība. šis ir lielo iespēju laiks, tāpēc sūti savus tirgoņus
izveidot jaunus tirdzniecības ceļus un meklēt atklājumus. izbūvē savā pilsētā ostas un tirgus, lai tie kļūst par
ienesīgiem maiņas punktiem. vairo savu bagātību, iegūsti privilēģijas, bet saglabā skaidru prātu galma intrigās
cīņā par tituliem. jo vairāk titulu Tev būs, jo lielākas izredzes ir uzvarēt.

Kuru ceļu izvēlēsies Tu?

STraTēģijaS galda Spēle par meiSTardarbu būvniecību un hercoga TiTula
izcīnīšanu goldingen karaliSTē. Spēle 3 līdz 6 SpēlēTājiem
no 12 gadu vecuma, kuru var izbaudīT 90 līdz 150 minūTeS.
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SPĒLES KOMPLEKTS

1
6
12
1
3
3

goldingen karalistes karte (5 daļas)
goldingen karalistes nolikuma eksemplāri
tirgoņu figūras (pa 2 figūrām sešās dažādās krāsās)
karaļa figūra
metamie kauliņi (1 zils, 1 zaļš, 1 sarkans)
kartona loksnes ar spēles sastāvdaļām:
• 6 amatnieki – pamatiedzīvotāji
• 6 meistardarbi
• 26 zelta guldeņu monētas
• 10 īpašumi
• 16 amatnieki
• 1 karaļa žetons
• 28 sauszemes ceļu posmi un 5 atklājumu posmi
• 28 jūras ceļu posmi un 5 atklājumu posmi
2 auduma maisiņi (ceļu un atklājumu posmu uzglabāšanai)
172 spēļu kārtis:
• 126 produktu kārtis
• 29 privilēģijas kārtis
• 10 notikumu kārtis
• 6 politiskā balsojuma kārtis
• 1 kārts «karaļa pilnvara»
3 kāršu turētāji
1 spēles noteikumu eksemplārs

Pirms pirmās spēles:
• jāsavieno goldingen karalistes kartes 5 daļas,
• jāatdala visas kartona detaļas no loksnēm,
• visi sauszemes ceļu posmi un 5 sauszemes atklājumi
jāieliek sarkanā auduma maisiņā,
• visi jūras ceļu posmi un 5 jūras atklājumi jāieliek zilā
auduma maisiņā.

SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI

1. goldingen karalistes kartes centrā, pils laukumā a ,
novieto karaļa figūru, vienu zelta guldeni un kārti
«karaļa pilnvara».
2. kokzāģētavās b un marmora lauztuvēs c novieto
pa vienam zelta guldenim.
3. līdzās kartei novieto abus auduma maisiņus ar
sauszemes un jūras ceļu posmiem un atklājumiem.
4. uz kartes noliek trīs metamos kauliņus.
5. produktu kārtis sašķiro sešās kaudzītēs ar attēliem
uz augšu un ievieto kāršu turētājos.
6. atsevišķi sajauc privilēģijas kārtis un notikumu kārtis
un ar attēliem uz leju ievieto kāršu turētājā.
7. zelta guldeņu monētas novieto kāršu turētājā līdzās
privilēģijas un notikumu kārtīm.
8. izlozē starta spēlētāju.
Piemērs. Ja spēlē piedalās 4 spēlētāji, uz galda aizsegtā veidā
noliek 3 vienādas produktu kārtis un 1 atšķirīgu produktu kārti.
Katrs spēlētājs paceļ vienu no šīm kārtīm. Tas, kurš paceļ
atšķirīgo kārti, sāk spēli.
9. Spēlētāji izdara gājienus pulksteņa rādītāju kustības
virzienā.
Katrs spēlētājs:
1. izlozē savas pilsētas atrašanās vietu goldingen kartē.
Piemērs. Viens no spēlētājiem paņem plaukstā sešas dažādu
krāsu tirgoņu figūras. Spēlētāji neskatoties paņem katrs vienu
tirgoņa figūru. Tirgoņa krāsa norāda pilsētas karoga krāsu un
spēlētāja atrašanās vietu kartē, kā arī būvējamo meistardarbu.
2. iekārto savu pilsētu:
• Sauszemes pusē esošie dalībnieki spēli sāk ar vienu
pamatiedzīvotāju – maiznieci, kuru novieto savā pilsētā
sev vēlamajā virzienā.
• jūras pusē esošie dalībnieki spēli sāk ar vienu
pamatiedzīvotāju – zvejnieku, kuru novieto savā pilsētā
sev vēlamajā virzienā.
Svarīgi! Izvēloties pamatiedzīvotāja atrašanās vietu pilsētā,
jāpadomā, kurā virzienā veidot tirdzniecības ceļu, jo ceļu var
sākt būvēt tikai no pamatiedzīvotāja, kur to rāda sarkanā
zīme
, ievērojot baltās rūtiņas uz spēles laukuma.
3.
4.
5.
6.

paņem savus 2 tirgoņus un novieto savas pilsētas centrā.
paņem 4 sava meistardarba daļas.
paņem vienu kārti «politiskais balsojums».
paņem vienu goldingen karalistes nolikumu.

MĒRĶIS UN UZVARA

kļūt par goldingen karalistes hercogu ir katra spēlētāja
mērķis, un šo titulu var iegūt, izcīnot spēlē uzvaru.
Šajā spēlē divi ceļi ved pretī uzvarai.
1. «Meistardarbs»
Tev pirmajam pie karaļa pils a jāuzbūvē meistardarbs!
katrs meistardarbs sastāv no 4 daļām. Spēlētājam jābūvē
tas meistardarbs, kurš atbilst viņa pilsētas karoga un tirgoņu
krāsai.

METAMIE KAULIŅI

Spēlētājs savu gājienu sāk, vienlaikus izmetot visus 3 kauliņus,
tā šajā gājienā nosakot produktu kāršu saņēmējus un spēlētājus,
kuriem tiek aktivizēti īpašumi. piktogrammas uz kauliņiem
norāda, kādas darbības būs jāveic ar īpašumiem, produktiem
un uzkrājumiem.
kauliņu norādeS nolaSa un izpilda Tikai šādā Secībā!
1. zilais kauliņš – «īpašumi un nodevas».
norādes izpilda visi spēlētāji.

2. zaļais kauliņš – «produkti».

Spēlē ir 6 dažādi meiSTardarbi
Tilts

Teātris

norādes izpilda visi spēlētāji.

Skola

3. Sarkanais kauliņš – «Taktika».
norādes izpilda spēlētājs, kurš meta kauliņus.

vecpilsēta

baznīca

parks

Ievērībai!
• Spēlētājam, kurš izmet kauliņus, ir tiesības pirmajam
saņemt produktu kārtis un zelta guldeņus.
• Sīkāk par metamo kauliņu nozīmi skatīt sadaļu
«Metamo kauliņu norādes» uz noteikumu vāka.

GOLDINGEN KARALISTES NOLIKUMS

katrs dalībnieks spēles laikā tur sev priekšā atvērtu nolikumu,
kas ne vien ietver svarīgu informāciju, bet arī kalpo kā
aizsargmūris, lai noslēptu pilsētas dārgumus no ziņkārīgo acīm.
Kā norēķināties par vienas meistardarba daļas būvniecību?
Samaksājot spēles bankā:
vai

Spēlē ir 6 goldingen nolikumi

C EĻŠ

A MATNIEKI

Svarīgi!
• Būvniecību spēlētājs drīkst sākt tikai tad, kad ir izveidojis
ceļu līdz pilij.
• Spēlētājs viena sava gājiena laikā drīkst uzbūvēt tikai
vienu meistardarba daļu.
2. «Galma intrigas»
Tev pirmajam jāsakrāj 3 privilēģijas kārtis «Tituls»!
Spēles bankā pavisam ir 29 privilēģijas kārtis, to skaitā –
6 kārtis «Tituls».
ls
Titu

Tituls

Titu
ls

Akmeņkalis
Mežcirtējs
Maizniece
Zvejnieks
Vīndaris
Kalējs

Spēlētājs iegūst 1 zelta guldeni.

Ī PAŠUMI
vai

1 Spēlētājs zaudē 1 zelta guldeni.

Naudas kaltuve
Zelta raktuves
Tirgus
Ģilde
Osta

Spēlētājs iegūst 1 amatnieku pēc savas izvēles.

2 Spēlētājs zaudē 1 amatnieku pēc pret balsojušo izvēles.
Spēlētājs iegūst 2 produktu kārtis pēc savas izvēles.

3 Spēlētājs zaudē pusi no savām produktu kārtīm.

M EISTARDARBS
(Vienas būves daļas izmaksas)

vai

Par 1 zelta guldeni vari pārcelt citur 1 savu tirgoni.
Spēles bankā drīkst mainīt:
4 viena produkta kārtis pret 1 cita produkta kārti,
4 viena produkta kārtis pret 1 zelta guldeni,
3 viena produkta kārtis pret 1 kārti «Privilēģija».

1. goldingen karalistes nolikums norāda maksu, par kādu
dalībnieks spēles bankā var:
• iegādāties vienu ceļa posmu,
• noalgot vienu amatnieku,
• izveidot vienu īpašumu,
• uzbūvēt vienu meistardarba daļu.
2. nolikums norāda balsošanas iespējas,
ja ar sarkano kauliņu uzmet kādu no trim balsojumiem
(skatīt sadaļu «Politiskais balsojums»).
3. norāda maiņas iespējas spēles bankā, lai iegūtu
privilēģiju kārtis un pārvietotu tirgoni.

Kā iegūt kārti «Tituls»?
iegādājoties spēles bankā 1 privilēģijas kārti par 3 vienādām
produktu kārtīm.
Svarīgi! Kārtis «Tituls» pēc to iegādes nekavējoties jānovieto sev
priekšā, visiem redzamā vietā – slēpt nedrīkst!

SPĒLES GAITA
aprakstā minētie piemēri apskatāmi kartē sadaļā
«Spēles gaitas piemēri» 8. un. 9 lpp.
1. Spēlētājs savu gājienu sāk, reizē izmetot 3 metamos
kauliņus
1.1. Pirmais jānolasa zilais kauliņš – «īpašumi un nodevas»
Tas norāda īpašumus, kuru īpašnieki varēs veikt darbības
un gūt peļņu, kā arī spēlētājus, kuriem būs jāmaksā nodevas.
šī kauliņa norādes vienmēr attiecas uz visiem spēlētājiem.
Piemērs, ja izkrīt kāds no īpašumiem. Spēlētājs ar oranžo
karogu F uzmet īpašumu «Osta»
. Spēlētājs ar zilo karogu
e saņem no spēles bankas 2 produktu kārtis pēc savas izvēles,
izņemot to produktu kārtis, kurus pats spēj saražot. Spēlētājs ar
oranžo karogu nesaņem neko, jo viņa pilsētā nav ostas.
Piemērs, ja izkrīt nodevas. Visiem spēlētājiem, kuriem ir 8 vai
vairāk produktu kāršu, puse ir jāatdod nodevās. Šīs kārtis
jānoliek spēles bankā. Ja kāršu skaits ir nepārskaitlis,
nodevās jāatdod mazākā daļa produktu kāršu.
1.2. Otrais jānolasa zaļais kauliņš – «Produkti»
Tas norāda, kura produkta kārtis saņems tie spēlētāji,
kuri ir noalgojuši attiecīgo amatnieku vai kuru tirgonis
vai pie spēlētāja esošā karaļa figūra atrodas kokzāģētavā vai
marmora lauztuvē. šī kauliņa norādes vienmēr attiecas uz
visiem spēlētājiem.
Piemērs. Ja spēlētājs ar oranžo karogu F uzmet produktu
«Maize»
, viņš pats un spēlētāji ar zaļo d un dzelteno
karogu g katrs saņem 1 produktu kārti «Maize», jo viņu
pilsētā ir maizniece.
1.3. Trešais jānolasa sarkanais kauliņš – «Taktika»
Tas spēlētājam, kuram ir gājiens, ļauj:
• paplašināt taktiskās iespējas – «Tirgonis», «+1 ceļš»,
• izraisīt negaidītus pavērsienus spēles gaitā – «notikumi»,
• vairot savu bagātību – «labvēlība», «uzkrājumi»,
• pārstāvēt savu pilsētu «politiskajā balsojumā».
Piemērs. Ja spēlētājam ar oranžo karogu F uz sarkanā
kauliņa izkrīt «Tirgonis»
, viņš drīkst bez maksas pārvietot
vienu no saviem tirgoņiem uz sev vēlamu kokzāģētavu,
marmora lauztuvi, atklājumu vai padzīt zilās krāsas tirgoni no
savas pilsētas un pārtraukt pret sevi vērsto diversiju.
Svarīgi! Sarkanā kauliņa norādes attiecas tikai uz to spēlētāju,
kurš ir izmetis kauliņus.
2. Maiņa ar citiem spēlētājiem
kad uz kauliņiem norādītās darbības ir izpildītas, spēlētājs,
kuram ir gājiens, drīkst piedāvāt citiem spēlētājiem pēc
brīvas vienošanās mainīties ar:
• produktu kārtīm,
• zelta guldeņiem,
• privilēģijas kārtīm.
Spēlētājs var uzklausīt arī pārējo spēlētāju maiņas piedāvājumus
un pieņemt sev visizdevīgāko darījumu. pārējie spēlētāji savā
starpā mainīties nedrīkst.

3. Tirdzniecība, konkurence un diversija
3.1. Tirdzniecība
ja spēlētājs nevar iegūt sev vēlamās kārtis un zelta guldeņus,
mainoties ar citiem spēlētājiem, viņš var izmantot savu tirgoņu vai karaļa (ja figūra ir viņa rīcībā) palīdzību, ja kāds no
tiem novietots uz atklājuma, kas atrasts, pērkot ceļu posmus.
• «maiņa (2:1)» ļauj spēles bankā samainīt 2 vienādas
produktu kārtis pret 1 cita produkta kārti.
• «maiņa (3:1 zelta guldeni)» ļauj spēles bankā samainīt
3 vienādas produktu kārtis pret 1 zelta guldeni.
Piemērs. Kolīdz spēlētājs ar zaļo karogu d būs izmetis
kauliņus un būs izpildītas to norādes, viņš varēs spēles bankā
samainīt 3 vienādas jebkura produkta kārtis pret 1 zelta
guldeni, jo viens no viņa tirgoņiem atrodas uz atklājuma
«Maiņa (3:1 zelta guldeni)» h .
Svarīgi!
• Viens tirgonis var veikt maiņu tikai vienu reizi
spēlētāja gājiena laikā.
• Ja uz kādu no šiem atklājumiem atrodas spēlētāja
rīcībā esošā karaļa figūra, tad sava gājiena laikā
spēlētājs var maiņu izdarīt tik daudz reižu, cik viņam ir
atsegto privilēģijas kāršu «Karalis».
3.2. Konkurence
ja spēlētājs vēlas iegūt savā pārvaldībā kokzāģētavas, marmora
lauztuves vai atklājumus, kur jau atrodas kāda cita dalībnieka
tirgonis, viņš var izmantot konkurences taktiku. kad kauliņu
norādes ir izpildītas, spēlētājs, kuram ir gājiens, drīkst pārvietot
savu tirgoni vai karaļa figūru (ja tā ir viņa rīcībā) uz kādu no
minētajām vietām. Tādā gadījumā svešais tirgonis atgriežas savā
pilsētā. Spēlētājs, kurš ieņem kādu no minētajām vietām, drīkst
aizsegtā veidā paņemt no apspēlētā dalībnieka 1 produktu kārti.
3.3. Diversija
Tirgoni var novietot arī cita spēlētāja pilsētā, lai kavētu viņa
aktivitātes. Spēlētājs, kura pilsētā uzturas svešs tirgonis, nedrīkst vairs būvēt meistardarbu, nedrīkst iegādāties vai
saņemt privilēģijas kārtis, viņa tirgoņu un karaļa (ja figūra ir
viņa rīcībā) darbība ir apturēta. Tas turpinās tik ilgi, kamēr
svešais tirgonis nav padzīts.
Piemērs. Pret spēlētāju ar oranžo karogu F diversiju ir veicis
spēlētājs ar zilo karogu e . Kamēr viņa tirgonis atrodas oranžā
karoga pilsētā, tās spēlētājs nedrīkst būvēt meistardarbu, nedrīkst
iegādāties vai saņemt privilēģijas kārtis, saņemt ienākumus no
sava tirgoņa, kurš atrodas kokzāģētavā b , arī atklājumus
«Imunitāte» k un «Dārgumu lāde» l vairs nevar izmantot.
Ievērībai! Kā pārvietot tirgoņus – skatīt sadaļā «Tirgoņi».
4. Attīstība
attīstība sākas brīdī, kad spēlētājs ir ieguvis pietiekami daudz
produktu kāršu vai zelta guldeņu, lai varētu atļauties iegādāties
visu vajadzīgo izvirzītā mērķa sasniegšanai. goldingen karalistes
nolikumā ir norādīta maksa par vienu ceļa posmu, vienu
amatnieku, vienu īpašumu, vienu meistardarba daļu un vienu
privilēģijas kārti. visas produktu kārtis un zelta guldeņi,
kas iztērēti attīstībai, ir jānoliek spēles bankā.

4.1. Tirdzniecības ceļi
ceļi palīdz spēlētājam nokļūt līdz pilij, savienot savu pilsētu
ar kokzāģētavām, marmora lauztuvēm, kā arī atrast dažādus
atklājumus.
• Spēlētājs spēles bankā nopirktos ceļu posmus
neskatoties izņem no maisiņa.
• visi ceļa posmi jāsavieno tā, lai veidotos vienots ceļš i
pa baltajām rūtiņām goldingen karalistes kartē. ārpus
rūtiņām ceļu posmus likt nedrīkst.
• jūras ceļus veido tikai uz ūdens, bet sauszemes ceļus – uz
zemes. pārkāpt sauszemes un jūras robežlīniju nedrīkst j .
• ceļus no savas pilsētas drīkst būvēt tādā virzienā,
kādā to rāda sarkanā zīme
, ievērojot baltās rūtiņas.
• ceļi pievienojas pilij, kur to norāda sarkanā zīme
.
4.2. Amatnieki un īpašumi
Amatnieki ļauj spēlētājam pašam saražot produktus, kuri ir
vajadzīgi, lai cīnītos par uzvaru. produktu kāršu ieguvējus
nosaka zaļais kauliņš.
Īpašumi ir izdevīgi produktu kāršu maiņas un ieguves
punkti, kā arī iespēja iegūt zelta guldeņus. īpašumus, kas
nesīs peļņu, nosaka zilais kauliņš.

PRODUKTU KĀRTIS

Spēles laikā dalībnieki iegūst sešu dažādu produktu kārtis,
ko var izmantot kā pirkšanas, attīstības un maiņas līdzekli.
par produktu kārtīm var celt īpašumus, algot amatniekus,
izveidot tirdzniecības ceļus, iegūt vērtīgas privilēģijas un zelta
guldeņus, kā arī būvēt meistardarbu.
Spēlē ir 126 dažādu produkTu kārTiS
maize (27)

zivs (27)

kokmateriāli (20)

marmors (20)

vīns (16)

instrumenti (16)

Svarīgi!
• Amatniekus un īpašumus pilsētā izvieto citu citam blakus,
sākot no pamatiedzīvotāja. To atrašanās vietu mainīt
nedrīkst. Pareizs izvietojums ir pilsētās d , e un F .
• Atdot, mainīt vai pārdot jau noalgotus amatniekus un
nopirktus īpašumus nedrīkst.
4.3. Meistardarbs
Spēlē ir 6 dažādi meistardarbi. katrs sastāv no 4 daļām. pilsētas
karoga krāsa norāda, kurš meistardarbs spēlētājam ir jābūvē.
Piemērs. Spēlētājam, kura pilsētas karogs ir zaļā krāsā d ar
ozollapas attēlu, ir jābūvē meistardarbs «Parks». Viņš jau ir izveidojis
tirdzniecības ceļu i līdz pilij a , tātad var būvēt meistardarbu. Sava gājiena laikā viņš drīkst uzbūvēt vienu meistardarba
daļu. Kā viņš to paveiks, skatīt nākamās sadaļas piemērā.
4.4. Privilēģijas kārtis
Spēlē ir 9 veidu privilēģijas kārtis.
Spēlētājs sava gājiena laikā drīkst iegādāties vienu privilēģijas
kārti, bet drīkst izspēlēt neierobežotu šo kāršu skaitu.
Savas privilēģijas kārtis spēlētājs nerāda citiem līdz to
izspēlēšanas brīdim, izņemot privilēģijas kārti «Tituls»,
kura tūlīt pēc iegādes jānoliek visiem redzamā vietā.
Piemērs. Spēlētājs ar zaļo karogu d ir ieguvis privilēģijas
kārti «Arhitekts». Izspēlējot šo kārti, viņš var uzbūvēt vienu
meistardarba daļu par samazinātām izmaksām:
par 1 instrumentu kārti +1 vīna kārti +1 zelta guldeni.
5. Gājiena beigas
kad spēlētājs sava gājiena laikā ir pabeidzis visas darbības,
viņš metamos kauliņus nodod dalībniekam pa kreisi, kurš
turpina spēli.
6. Spēles beigas
Spēle beidzas, tiklīdz kāds no spēlētājiem pirmais ir uzbūvējis
meistardarbu vai sakrājis trīs privilēģijas kārtis «Tituls».

zaļais kauliņš norāda, kura produkta kārtis saņem tie
spēlētāji, kas algo attiecīgo amatnieku vai kuru tirgonis vai
karalis (ja viņa rīcībā ir karaļa figūra) atrodas kokzāģētavā
vai marmora lauztuvē.

ZELTA GULDEŅI

zelta guldeņi pazīstami eiropā kopš 13. gadsimta vidus.
Tie bija stabila, vērtīga un starptautiski atzīta naudas vienība, jo
tika kalti no zelta. arī katram topošajam goldingen karalistes
hercogam ir nepieciešami guldeņi, lai algotu amatniekus,
atjaunotu īpašumus un būvētu meistardarbu.
Spēlē ir divu veidu zelTa guldeņi, kaS kalpo kā
makSāšanaS līdzekliS

26 zelta guldeņu monētas

7 privilēģijas kārtis «Zelta guldenis»

Zelta
guldenis

Iegūtās privilēģijas kārtis «Zelta guldenis» ir īpaši vērtīgas, jo tās:
• nevar atņemt cits spēlētājs, izspēlējot notikumu kārti
«izdevība»,
• nevar atņemt ar negatīvu balsojumu 1 ,
• nav jāuzrāda, tāpēc neviens nezina, kuram spēlētājam
ir šie zelta guldeņi.

AMATNIEKI – PAMATIEDZĪVOTĀJI

ĪPAŠUMI

Spēles sākumā katrs spēlētājs darbību sāk ar vienu amatnieku –
pamatiedzīvotāju atbilstoši izlozētajai atrašanās vietai
goldingen karalistes kartē: ar maiznieci – sauszemes pusē vai
zvejnieku – jūras pusē.

īpašumi nodrošina spēlētājiem stabilus ienākumus un cieņu
goldingen karalistē. Tie ļauj ražot, mainīt un tirgot dažādus
produktus, rakt zeltu, bet dažiem veiksminiekiem paver iespēju
kalt zelta guldeņus.

Spēlē ir 6 amaTnieki – pamaTiedzīvoTāji

Spēle ir 10 īpašumi

3 pamatiedzīvotāji – maiznieces
2 ostas

3 pamatiedzīvotāji – zvejnieki

2 tirgi

2 ģildes

Produktu ieguvējus nosaka zaļais kauliņš.
• ja uz zaļā kauliņa izkrīt «maize»
– visi, kuru
pilsētas pamatiedzīvotājs ir maizniece, saņem 1 produktu
kārti «maize».
• ja uz zaļā kauliņa izkrīt «zivs»
– visi, kuru pilsētas
pamatiedzīvotājs ir zvejnieks, saņem 1 produktu
kārti «zivs».
Svarīgi!
• Pamatiedzīvotāju spēlētājs nevar zaudēt, ja balsojumā 2
tiek nobalsots pret viņu.
• Vienam spēlētājam var piederēt tikai viens pamatiedzīvotājs.
• Pamatiedzīvotājus nevar iegādāties vai noalgot.

PILSĒTA

goldingen karalistē ir 6 pilsētas. katrs spēlētājs savā pilsētā
novieto savu pamatiedzīvotāju, algo amatniekus un ceļ īpašumus.
Tur uzturas tirgoņi.
Pilsēta ir sadalīta 9 daļās.
• 8 daļas ir dažādmalu plaknes, kur izvieto pamatiedzīvotāju,
amatniekus un īpašumus.
• aplī, kas atrodas centrā, noliek savus tirgoņus.
• pilsētas centrā attēlotā karoga krāsa ļauj atpazīt spēlētāja
tirgoņus un būvējamo meistardarbu.
Vienā pilsēta var izvietot:
• 1 pamatiedzīvotāju, lai pilsētā sāktos darbība, –
obligāta darbība,
• 3 īpašumus vai 6 amatniekus.
Pilsētas būvniecība
• amatniekus un īpašumus pilsētā izvieto citu citam blakus,
sākot ar pamatiedzīvotāju, un to atrašanās vietu pilsētā
nedrīkst mainīt.
• atteikties, mainīt vai pārdot jau noalgotus amatniekus
un iegādātus īpašumus nedrīkst.
• algot amatniekus un celt īpašumus var tikai tad, kad ir
izpildītas izmesto kauliņu norādes.

2 zelta raktuves

2 naudas kaltuves

Lai uzceltu vienu īpašumu, nepieciešamas šādas produktu
kārtis:

Īpašumus, kuros varēs veikt darbības un gūt peļņu, parāda
zilais kauliņš.
Ja izkrīt:
• «osta»
– visi, kuriem pilsētā ir osta, saņem no
spēles bankas 2 produktu kārtis pēc savas izvēles,
izņemot to produktu kārtis, kurus paši spēj saražot.
Piemērs. Spēlētājs ar oranžo karogu F uzmet īpašumu «Osta»,
bet viņš nesaņem neko, jo viņa pilsētā nav ostas.
Savukārt spēlētājam ar zilo karogu e , kura pamatiedzīvotājs
ir zvejnieks, pieder osta. Viņš ir noalgojis vīndari, un kokzāģētavā
b strādā viņa tirgonis. Kad uz zilā kauliņa izkrīt osta,
spēlētājs var izvēlēties 2 produktu kārtis. Tās var būt «Marmors»,
«Instrumenti» vai «Maize», jo pārējos produktus viņš spēj pats
saražot. Spēlētājs var izvēlēties divas vienāda produkta kārtis
vai arī divas atšķirīgu produktu kārtis.
• «Tirgus»
– visi, kuriem pilsētā ir tirgus, spēles
bankā drīkst samainīt jebkuras 2 produktu kārtis pret
2 jebkurām citām produktu kārtīm.

• «ģilde»
– visi, kuriem pilsētā ir ģilde, saņem no
spēles bankas 1 produktu kārti pēc izvēles.
• «zelta raktuves»
– visi, kuriem pilsētā ir zelta
raktuves, drīkst mainīt spēles bankā jebkuras 2 produktu
kārtis pret 1 zelta guldeni.
• «naudas kaltuve»
– visi, kuriem pilsētā ir naudas
kaltuve, saņem no spēles bankas 1 zelta guldeni.

AMATNIEKI

lai uzvarētu spēlē, nepietiek ar vienu amatnieku – spēlētāja
pilsētas pamatiedzīvotāju. ir jāražo dažādi produkti, citādi
nebūs iespējams konkurēt ar pārējiem.

KOKZĀĢĒTAVAS
UN MARMORA LAUZTUVES

goldingen karalistē (kartes stūros) ir divas kokzāģētavas b
un divas marmora lauztuves c . produktus no kokzāģētavām
un marmora lauztuvēm spēlētāji var iegūt, ja līdz turienei ir
izveidojuši tirdzniecības ceļus un pārvietojuši tur savus
tirgoņus vai karaļa figūru.
Spēlē ir 2 kokzāģēTavaS
un 2 marmora lauzTuveS
2 kokzāģētavas

2 marmora lauztuves

Spēlē ir 16 amaTnieki

2 maiznieces

3 mežcirtēji

3 vīndari

2 zvejnieki

3 akmeņkaļi

3 kalēji

Produktu ieguvējus nosaka zaļais kauliņš.
Piemērs. Ja izkrīt «Kokmateriāli»
– visi, kuru tirgoņi atrodas
kokzāģētavās b , saņem 1 produktu kārti «Kokmateriāli» par
katru kokzāģētavu, kur atrodas spēlētāja tirgonis (arī tad, ja nav
viņu gājiens). Ja kokzāģētavā vai marmora lauztuvē atrodas karaļa
figūra, tad spēlētājs, kurš bauda karaļa labvēlību, saņem tik daudz
produktu kāršu, cik privilēģijas kāršu «Karalis» viņš ir atsedzis.
Svarīgi!
• Spēles sākumā katrā kokzāģētavā un marmora lauztuvē
ir pa 1 zelta guldenim. Spēlētājs, kurš pirmais līdz
turienei izveido tirdzniecības ceļu, kā balvu saņem tur
esošo zelta guldeni.
• Vienā kokzāģētavā vai marmora lauztuvē drīkst
atrasties tikai 1 tirgonis.

NODEVAS

Vienu amatnieku var noalgot par:

Zaļais kauliņš parāda, kuri amatnieki nesīs spēlētājiem peļņu.
Ja izkrīt:
• «maize»
– visi, kas noalgojuši maiznieci,
saņem 1 produktu kārti «maize».
• «zivs»
– visi, kas noalgojuši zvejnieku,
saņem 1 produktu kārti «zivs».
• «kokmateriāli»
– visi, kas noalgojuši mežcirtēju,
saņem 1 produktu kārti «kokmateriāli».
• «marmors»
– visi, kas noalgojuši akmeņkali,
saņem 1 produktu kārti «marmors».
• «vīns»
– visi, kas noalgojuši vīndari,
saņem 1 produktu kārti «vīns».
• «instrumenti»
– visi, kas noalgojuši kalēju,
saņem 1 produktu kārti «instrumenti».
Ievērībai! Ja spēlētājs ir noalgojis vairākus viena veida
amatniekus, viņš no spēles bankas saņem tik daudz attiecīgā
produkta kāršu, cik amatnieku strādā viņa pilsētā.

uz zilā kauliņa izkrīt «nodevas» 8/2 – visiem spēlētājiem,
kuriem pieder 8 vai vairāk produktu kāršu, puse ir jāatdod
nodevās. šīs kārtis jānoliek spēles bankā. ja kāršu daudzums
ir nepārskaitlis, nodevās jāatdod mazākā daļa.
piemēram, no 9 kārtīm nodevās jāatdod 4 kārtis.
Nodevas nav jāmaksā:
• no produktu kārtīm, kuras ir noliktas uzkrājumos,
• ja spēlētājs izspēlē privilēģiju kārti «nodevu atlaide».

UZKRĀJUMI

Spēlētāji drīkst uzkrāt produktu kārtis, jo nodevas nav
jāmaksā par produktu kārtīm, kuras ir noliktas uzkrājumos.
kolīdz uz sarkanā kauliņa izkrīt «uzkrājumi»
–
spēlētājs, kuram ir gājiens, var izvēlēties vienu no savām
produktu kārtīm un nolikt to aizsegtā veidā visiem redzamā
vietā sev priekšā uz galda. šo kārti spēlētājs pēc vajadzības
jebkurā laikā var izmantot spēlē.
Piemērs. Spēlētājam pieder 6 produktu kārtis, bet vēl 2 kārtis
viņš ir nolicis uzkrājumos aizsegtā veidā sev priekšā uz galda.
Tātad šim spēlētājam pavisam ir 8 produktu kārtis, bet nodevas
nebūs jāmaksā, jo 2 kārtis ir noliktas uzkrājumos.

SPĒLES GAITAS PIEMĒRI

uzsākot spēli, goldingen karalistes kartes centrā, pils laukumā
a novieto karaļa figūru, vienu zelta guldeni un kārti
«karaļa pilnvara». kokzāģētavās b un marmora lauztuvēs
c novieto pa vienam zelta guldenim.
ja spēlētājs ar oranžo karogu F uzmet īpašumu «osta»
spēlētājs ar zilo karogu e saņem no spēles bankas
2 produktu kārtis pēc savas izvēles, izņemot to produktu
kārtis, kurus pats spēj saražot. Spēlētājs ar oranžo karogu
nesaņem neko, jo viņa pilsētā nav ostas.

,

ja spēlētājs ar oranžo karogu F uzmet produktu «maize»
, viņš pats un spēlētāji ar zaļo d un dzelteno karogu g
katrs saņem 1 produktu kārti «maize», jo viņu pilsētā ir
maizniece.
ja spēlētājam ar oranžo karogu F uz sarkanā kauliņa izkrīt
«Tirgonis»
, viņš drīkst bez maksas pārvietot vienu no
saviem tirgoņiem uz sev vēlamu kokzāģētavu, marmora
lauztuvi, atklājumu vai padzīt zilās krāsas tirgoni no savas
pilsētas un pārtraukt pret sevi vērsto diversiju.
pret spēlētāju ar oranžo karogu F diversiju ir veicis spēlētājs
ar zilo karogu e . kamēr viņa tirgonis atrodas oranžā
karoga pilsētā, tās spēlētājs nedrīkst būvēt meistardarbu,
nedrīkst iegādāties vai saņemt privilēģijas kārtis, saņemt
ienākumus no sava tirgoņa, kurš atrodas kokzāģētavā b ,
arī atklājumus «imunitāte» k un «dārgumu lāde» l vairs
nevar izmantot.
visi ceļu posmi jāsavieno tā, lai veidotos vienots ceļš i pa
baltajām rūtiņām goldingen karalistes kartē. ārpus rūtiņām
ceļu posmus likt nedrīkst.
jūras ceļus veido tikai uz ūdens, bet sauszemes ceļus – uz
zemes. pārkāpt sauszemes un jūras robežlīniju nedrīkst j .
amatniekus un īpašumus pilsētā izvieto citu citam blakus,
sākot no pamatiedzīvotāja. To atrašanās vietu mainīt
nedrīkst. pareizs izvietojums ir pilsētās d , e un F .
kolīdz spēlētājs ar zaļo karogu d būs izmetis kauliņus un
būs izpildītas to norādes, viņš varēs spēles bankā samainīt
3 vienādas jebkura produkta kārtis pret 1 zelta guldeni,
jo viens no viņa tirgoņiem atrodas uz atklājuma
«maiņa (3:1 zelta guldeni)» h .
Spēlētājam, kura pilsētas karogs ir zaļā krāsā d ar ozollapas
attēlu, ir jābūvē meistardarbs «parks». viņš jau ir izveidojis
tirdzniecības ceļu i līdz pilij a , tātad var būvēt
meistardarbu. viņš ir ieguvis privilēģijas kārti «arhitekts».
izspēlējot šo kārti, viņš var uzbūvēt vienu meistardarba daļu
par samazinātām izmaksām: par 1 instrumentu kārti +1 vīna
kārti +1 zelta guldeni.

TIRDZNIECĪBAS CEĻI

Tirdzniecības ceļi ir stratēģiski svarīgi goldingen karalistes
izaugsmē. Tie nodrošina valstī stabilitāti, ļaujot ātri un
efektīvi pārvietot produktus, tirgoņus un karaļa figūru,
kā arī palīdz paplašināt pilsētu robežas, meklējot ceļu uz pili,
kokzāģētavām, marmora lauztuvēm un atklājumiem.
Spēlē ir 28 SauSzemeS ceļi un 28 jūraS ceļi
6 posmi

2 posmi

4 posmi

5 posmi

Ceļu izvietošana
• visi ceļu posmi jāsavieno tā, lai veidotos vienots ceļš pa
baltajām rūtiņām goldingen karalistes kartē.
ārpus rūtiņām ceļu posmus likt nedrīkst!
• jūras ceļus veido tikai uz ūdens, bet sauszemes ceļus –
uz zemes. pārkāpt sauszemes un jūras robežlīniju
nedrīkst j .
• uzbūvētu ceļu vai ceļa posmu nedrīkst nojaukt, mainīt
vai pārvietot uz citu vietu.
• nopirktu ceļa posmu drīkst mainīt pret citu tikai tad,
ja to nekur nav iespējams pievienot. Spēlētājam
nederīgais ceļa posms jāievieto atpakaļ maisiņā.

2 posmi

Ceļu būves sākums
• ceļus no savas pilsētas drīkst veidot tādā virzienā,
kādā to rāda sarkanā zīme
, ievērojot baltās rūtiņas.
2 posmi

5 posmi

6 posmi

2 posmi

Ceļu pievienošana
• ceļu var pievienot pilij vietā, kur atrodas sarkanā zīme
.
• ceļu pie kokzāģētavām un marmora lauztuvēm drīkst
pievienot tikai tur, kur ir zīme
.
• ceļu no kokzāģētavām un marmora lauztuvēm tālāk
drīkst turpināt tur, kur ir zīme
.

4 posmi

2 posmi

5 posmi

2 posmi

2 posmi

5 posmi

2 posmi

1 ceļa posmu var nopirkt par:
vai
Ceļu nozīme
• ceļi palīdz spēlētājam nokļūt līdz pilij, savienot savu
pilsētu ar kokzāģētavām, marmora lauztuvēm, atrast
dažādus atklājumus, kā arī savienoties ar citiem spēlētājiem.
• Tikai pa tirdzniecības ceļiem spēlētāji var pārvietot
tirgoņus un karaļa figūru uz kokzāģētavām, marmora
lauztuvēm un atklājumiem.
• ceļi pieder visiem spēlētājiem, un visi pa tiem var brīvi
pārvietoties un tos papildināt, ja vien ir nepārtraukts
ceļa savienojums ar savu pilsētu.
Ceļu iegāde
• Spēlētājs ceļu posmus pēc to iegādes neskatoties izņem
no maisiņa.
• ja spēlētājs vienā reizē iegādājas vairākus ceļa posmus,
tos no maisiņa var izņemt visus reizē un izvietot tā,
kā ir izdevīgāk.
• nopirktais ceļa posms nekavējoties ir jānovieto uz
goldingen karalistes kartes.
• ceļa posmu bez maksas var saņemt, ja uz sarkanā
kauliņa izkrīt «+1 ceļš»
.

Ceļu apvienošana
• ja divi spēlētāji e un F ir izveidojuši ceļu līdz
kokzāģētavai vai marmora lauztuvei, viņi ir savienoti.
• Spēlētājs e ir pievienojies pilij a arī tad, ja ceļš no
viņa pilsētas ved līdz blakus esošajai pilsētai F , kuras
spēlētājs ir izveidojis ceļu līdz pilij.
• Sauszemes un jūras ceļus savā starpā drīkst savienot,
tikai pievienojoties pilij spēles kartes centrā.
Robežu paplašināšana
• Sauszemes puses spēlētājs drīkst turpināt veidot ceļu arī
jūras pusē pretī kādam citam spēlētājam, ja vien viņš ir
pievienojies pilij. Tāpat drīkst rīkoties jūras puses spēlētāji.
Tādā veidā ar savu ceļu var pievienot pilij kādu citu spēlētāju.

ATKLĀJUMI

meklējot ceļu uz pili un kaimiņu plaukstošajām pilsētām,
spēlētājiem laimējas atrast atklājumus. Tie palīdz ātrāk īstenot
iecerēto mērķi – kļūt par goldingen karalistes hercogu.
Spēlē ir 10 aTklājumi, pa 2 no kaTra veida
«imunitāte»

«dārgumu lāde»

«risks»

«maiņa (2:1)»
«maiņa (3:1 zelta
guldenis)»

Kā atrast atklājumu?
iegādājoties sauszemes vai jūras ceļu posmus. katrā no
tirdzniecības ceļu maisiņiem ir paslēpti 5 atklājumi.

TIRGOŅI

Tirgoņi ir spēlētāja uzticamie sūtņi. Tie ne tikai tirgojas un
iegūst produktus no kokzāģētavām un marmora lauztuvēm
vai darbojas atklājumos, bet dažreiz arī rīko diversijas.

Kurā vietā uz kartes jāliek no maisiņa izvilktais atklājums?
Tāpat kā nopirktie ceļu posmi, arī atklājumi ir jāpievieno
ceļu posmiem – jūras atklājumi jāpievieno jūras ceļam,
sauszemes atklājumi jāpievieno sauszemes ceļam.
ja atklājumu nav iespējams pievienot nedz tirdzniecības
ceļam, nedz vietai, ar kuru spēlētāju savieno ceļš, tas jānoliek
atpakaļ maisiņā.
Ievērībai!
• Spēlētājs, kurš, iegādājoties ceļu posmus, atrod atklājumu
un veiksmīgi to pievieno, nekavējoties drīkst uz turieni
pārvietot savu tirgoni vai karaļa figūru (ja tā ir
viņa rīcībā). Ja viņš to sava gājiena laikā neizdara,
tad zaudē šo iespēju.
• No ceļam, sarkanajai zīmei
vai
pievienota
atklājuma tālāk turpināt ceļu nav iespējams, tāpēc vēlams
to pievienot tur, kur tas netraucēs turpināt ceļu.
Cik ilgi darbojas atklājums?
atklājums darbojas tik ilgi, kamēr uz tā atrodas kāda
spēlētāja tirgonis vai viņa rīcībā esošā karaļa figūra.
Atklājums atradējam viņa gājienā laikā nodrošina dažādas
iespējas.
• «Imunitāte» – drīkst neņemt notikumu kārtis.
• «Dārgumu lāde» – spēlētājs pirms kauliņu izmešanas
drīkst no spēles bankas paņemt 1 produktu kārti pēc
savas izvēles, ja uz atklājuma atrodas viņa tirgonis. ja uz
šī atklājuma atrodas spēlētāja novietotā karaļa figūra,
viņš saņem tik daudz jebkuru produktu kāršu,
cik privilēģijas kāršu «karalis» ir atsedzis. ja pirms
kauliņu izmešanas spēlētājs aizmirst paņemt produktu
kārti vai kārtis, tad šajā gājienā to vairs nedrīkst darīt.
• «Risks» – ja spēlētāju neapmierina sarkanā kauliņa
norāde, viņš drīkst mest to atkārtoti. ja spēlētājam ir
karaļa figūra un tā ir novietota uz šī atklājuma, tad viņš
drīkst atkārtoti mest sarkano kauliņu tik reižu, cik
privilēģijas kāršu «karalis» ir atsedzis. Spēlētājam
jāpilda tā darbība, kas ir izkritusi pēdējā mešanas reizē.
• «Maiņa (2:1)» – spēlētājs drīkst 1 reizi pēc izmesto
kauliņu norāžu izpildes mainīt 2 vienādas produktu
kārtis pret 1 citu produktu kārti. ja spēlētājam ir karaļa
figūra un tā ir novietota uz šī atklājuma, viņš maiņu var
izdarīt tik daudz reižu, cik privilēģijas kāršu «karalis»
ir atsedzis.
• «Maiņa (3:1 zelta guldenis)» – spēlētājs drīkst 1 reizi
pēc izmesto kauliņu norāžu izpildes mainīt 3 vienādas
produktu kārtis pret 1 zelta guldeni. ja spēlētājam ir
karaļa figūra un tā ir novietota uz šī atklājuma, viņš var
maiņu izdarīt tik daudz reižu, cik privilēģijas kāršu
«karalis» ir atsedzis.

Spēlē ir 12 Tirgoņu FigūraS
(pa 2 no katras krāsas)

Kad var pārvietot vienu savu tirgoni?
• Spēlētājs, kurš pirmais izveido ceļu līdz kokzāģētavai,
marmora lauztuvei vai atrod atklājumu, nekavējoties
drīkst uz turieni pārvietot savu tirgoni. ja spēlētājs to
sava gājiena laikā neizdara, tad zaudē šo iespēju.
• kolīdz uz sarkanā kauliņa izkrīt «Tirgonis»
.
• Samaksājot spēles bankā 1 zelta guldeni.
• lai pārvietotu tirgoni uz kokzāģētavu, marmora
lauztuvi, atklājumu vai cita spēlētāja pilsētu, ir jābūt
vienotam tirdzniecības ceļam.
Svarīgi! Spēlētājs sava gājiena laikā katru savu tirgoni drīkst
pārcelt uz citu vietu tikai 1 reizi.
Tirgoņi savā darbībā izmanto 3 taktikas.
1. «Tirdzniecība» – tirgoņi palīdz spēlētājam iegūt
papildu produktus no kokzāģētavām, marmora
lauztuvēm un atklājumiem.
1.1. viens tirgonis no vienas kokzāģētavas vai marmora
lauztuves iegūst 1 produktu kārti (skatīt sadaļu
«kokzāģētavas un marmora lauztuves»).
• ja uz zaļā kauliņa izkrīt «kokmateriāli»
– visi
spēlētāji, kuru tirgonis uzturas kokzāģētavā, saņem
1 produktu kārti «kokmateriāli».
• ja uz zaļā kauliņa izkrīt «marmors»
– visi spēlētāji,
kuru tirgonis uzturas marmora lauztuvē, saņem
1 produktu kārti «marmors».
1.2. Spēlētājs sava gājiena laikā drīkst veikt darbības
atklājumos (skatīt sadaļu «atklājumi»).
Ievērībai!
• Spēlētājs sava gājiena laikā drīkst veikt tikai vienu
darbību ar tirgoni, kas ir atklājuma vietā.
• Vienā kokzāģētavā, marmora lauztuvē un atklājuma
vietā drīkst novietot tikai 1 tirgoni.
2.

«Konkurence» – tirgoņi palīdz spēlētājam iegūt savā
pārvaldībā kokzāģētavas, marmora lauztuves vai
atklājumus, kur jau atrodas citu spēlētāju tirgoņi.

kad kauliņu norādes ir izpildītas, spēlētājs, kurš izmeta
kauliņus, drīkst pārvietot savu tirgoni vai karaļa figūru (ja tā ir
viņa rīcībā) uz kādu no sev vēlamajām vietām. Tur esošais cita
spēlētāja tirgonis ir spiests atgriezties savā pilsētā. Spēlētājs,
kurš ieņēmis kādu no minētajām vietām, drīkst aizsegtā veidā
paņemt no apspēlētā dalībnieka 1 produktu kārti.

3.

«Diversija» – savu tirgoni var novietot cita spēlētāja
pilsētā, tādā veidā kavējot viņa aktivitātes. Spēlētājs,
kura pilsētā uzturas svešs tirgonis, vairs nedrīkst būvēt
meistardarbu, iegādāties vai saņemt privilēģijas kārtis.
viņa tirgoņu un karaļa (ja figūra ir viņa rīcībā) darbība
ir apturēta. Tas turpinās tik ilgi, kamēr svešais tirgonis
nav padzīts.

Ievērībai!
• Tirgoni uz cita spēlētāja pilsētu drīkst pārvietot tikai
tad, ja tur neatrodas neviens šā spēlētāja tirgonis vai viņa
rīcībā esošā karaļa figūra.
• Vienā pilsētā drīkst novietot tikai 1 svešu tirgoni.
• Svešu tirgoni no savas pilsētas var padzīt, novietojot tur
savu tirgoni vai savā rīcībā esošo karaļa figūru. Šajā
gadījumā spēlētājs nesaņem produkta kārti no tā
dalībnieka, kura tirgoni ir padzinis.

KARALIS

karalis, tāpat kā tirgonis, palīdz iegūt produktus no kokzāģētavas
vai marmora lauztuves vai veikt darbības atklājuma vietā.
karalis ir ietekmīgāks par tirgoni.
Spēlē ir 1 karaļa Figūra un 1 karaļa žeTonS

Kad drīkst pārvietot karali?
1. ja spēlētājs iegūst privilēģijas kārti «karalis» un to
izspēlē. izspēlētā kārts ir jānovieto sev priekšā atsegtā
veidā. atsegto privilēģijas kāršu «karalis» skaits
noteiks, cik daudz produktu kāršu no kokzāģētavas vai
marmora lauztuves spēlētājs varēs iegūt un cik darbību
varēs veikt atklājumos.
2.

ja spēlētājs, kura rīcībā ir karaļa figūra, sava gājiena
laikā pirmais izveido ceļu līdz kokzāģētavai vai
marmora lauztuvei, kā arī, iegādājoties ceļu posmus,
atrod atklājumu un veiksmīgi to pievieno kādā no
atļautajām vietām. ja viņš to sava gājiena laikā neizdara,
tad zaudē šo iespēju.

Ievērībai!
• Karali nevar iesaistīt diversijās.
• Spēlētāju, kurš bauda karaļa labvēlību, visiem palīdz
atcerēties karaļa žetons. Tiklīdz karaļa figūra pāriet pie
cita spēlētāja, arī karaļa žetons pāriet pie viņa.

KĀRTS «KARAĻA PILNVARA»

«karaļa pilnvara» ir īpaša balva, ko saņem goldingen karalistes
izcilākais stratēģis, jo viņš pirmais ir sasniedzis karaļa pili.
«Karaļa pilnvara» ir izmantojama divējādi
šī puSe darbojaS kā «karaļa pilnvara»
un ir izmanTojama vienu reizi

Karaļa
pilnvara
Kā iemantot karaļa labvēlību?
1. Spēlētājs, kurš pirmais izveido ceļu līdz pilij,
iegūst tur esošo karaļa figūru, zelta guldeni un kārti
«karaļa pilnvara».
2. kolīdz kāds izspēlē privilēģijas kārti «karalis»,
karaļa figūra un karaļa žetons pāriet pie šī spēlētāja.
Ko spēj karalis?
• ja spēlētājs ir ieguvis karaļa figūru, viņš to var novietot
jebkurā kokzāģētavā, marmora lauztuvē vai atklājuma
vietā tikai tad, ja turp ved tirdzniecības ceļš, kas ir
savienots ar viņa pilsētu. ja ceļa nav, karaļa figūru var
atstāt pilī vai savā pilsētā un gaidīt izdevīgu gājienu.
• Spēlētājs, pie kura atrodas karaļa figūra, saņem tik
daudz produktu kāršu no kokzāģētavas vai marmora
lauztuves un var veikt tik darbību atklājumos,
cik privilēģijas kāršu «karalis» ir atsedzis.
• Tirgonis nevar ieņemt kokzāģētavu, marmora lauztuvi,
atklājumu vai pilsētu, kurā atrodas karalis.
• ja karali pārvieto uz kādu jau aizņemtu kokzāģētavu,
marmora lauztuvi vai atklājumu, tad tur esošais tirgonis
atgriežas savā pilsētā. Spēlētājs, kurš ar karaļa figūru
ieņem kādu no minētajiem objektiem, drīkst aizsegtā
veidā paņemt no apspēlētā dalībnieka 1 produktu kārti.
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Spēlētājs, kad vēlas, drīkst mainīt
savu taktiku un izvēlēties vienu no
darbībām, kas attēlotas uz kārts.
iespējas: «nodevu atlaide»,
«diplomātija», «Sabotāža» (skatīt
sadaļu «Privilēģijas kārtis») vai
«Sazvērestība» (skatīt sadaļu
«Notikumu kārtis»).

šī puSe darbojaS kā aTSegTa privilēģijaS kārTS
«karaliS», vairojoT ienākumuS un ieTekmi

Karalis

Spēlētājs, pie kura atrodas karaļa
figūra, saņem tik daudz produktu
kāršu no kokzāģētavas vai
marmora lauztuves un var veikt
tik daudz darbību atklājumos,
cik privilēģijas kāršu «Karalis»
viņš ir atsedzis.

Kā iegūt kārti «Karaļa pilnvara»?
Spēlētājs, kurš pirmais izveido ceļu līdz pilij, iegūst tur esošo
karaļa figūru, zelta guldeni un kārti «karaļa pilnvara».

PRIVILĒĢIJAS KĀRTIS

ar privilēģijas kārtīm goldingen karalistes karalis apstiprina
kāda spēlētāja priekšrocības. Spēlē ir 9 veidu privilēģijas kārtis.
Spēlētājs sava gājiena laikā drīkst iegādāties vienu privilēģijas
kārti, bet drīkst izspēlēt neierobežotu šo kāršu skaitu.
privilēģijas kārtis, izņemot kārti «Tituls», spēlētājs glabā
aizklātas, nerādot tās citiem līdz izspēlēšanas brīdim.
Spēlē ir 29 dažādaS privilēģijaS kārTiS

«Tituls» (6)
Tituls

Spēlētājs, kurš pirmais sakrāj 3 privilēģijas
kārtis «Tituls», kļūst par goldingen
karalistes hercogu un uzvar spēlē.
• kārts «Tituls» tūlīt pēc iegūšanas atsegtā veidā jānoliek
sev priekšā, visiem redzamā vietā – slēpt nedrīkst!
• ja šī kārts tiek zaudēta sazvērestības laikā, tā spēlē vairs
nepiedalās.

«Zelta guldenis» (7)
zelta guldeņa monētai līdzvērtīgs
Zelta
maksāšanas līdzeklis. šo zelta guldeni
guldenis
neviens nevar atņemt.

«Karalis» (5)
Karalis
Karalis pāriet tavā
īpašumā. Tu drīksti
to pārvietot!

karaļa figūra pāriet spēlētāja rīcībā. Spēlētājs
drīkst to pārvietot! (Skatīt sadaļu «Karalis».)
• privilēģijas kārtis «karalis» pēc izmantošanas ir
jāatsedz un jānovieto visiem redzamā vietā sev priekšā,
jo to skaits norāda karaļa labvēlības pakāpi pret šo
spēlētāju.

«Meistars» (2)
ļauj neierobežotu laiku dubultot viena
Meistars
amatnieka ienākumus. šo kārti var novietot
x2
zem sava izvēlētā amatnieka.
Tu vari neierobežotu
laiku dubultot viena
amatnieka ienākumus.
Novieto šo kārti zem
sava izvēlētā amatnieka!

• ja amatnieks tiek zaudēts, šo kārti spēlētājs var nolikt
zem cita sava amatnieka.
• zem viena amatnieka drīkst novietot tikai 1 privilēģijas
kārti «meistars».

«Attīstība» (2)
nodrošina iespēju bez maksas uzcelt vienu
Attīstība
īpašumu vai noalgot amatnieku.
Tu vari bez maksas
uzcelt vienu īpašumu
vai noalgot amatnieku.

«Diplomātija» (2)
ļauj atcelt sev nevēlamu politisko balsojumu.
Diplomātija
Izspēlējot šo kārti, tu
vari atcelt sev nevēlamu
politisko balsojumu.

• pat tad, ja balsojums ir bijis neizšķirts, spēlētājs,
ja tas viņu neapmierina, pats var noteikt tā iznākumu.

«Arhitekts» (2)
ļauj uzbūvēt vienu meistardarba daļu par:
Arhitekts
1 instrumentu kārti +1 vīna kārti + 1 zelta
guldeni.
Izpēlējot šo kārti,
tu vari uzbūvēt vienu
meistardarba daļu par:

«Sazvērestība» (1)
ļauj anulēt kāda cita spēlētāja vienu
Sazvērestība «Titulu».
Izspēlējot šo kārti,
tu vari anulēt kāda cita
spēlētāja vienu «Titulu».

• Spēlētājam atņemtā privilēģijas kārts «Tituls»
spēlē vairs nepiedalās.

Kā var iegūt 1 privilēģijas kārti?
1. iegādājoties to par 3 vienādām produktu kārtīm
spēles bankā.
2. paceļot notikumu kārti «karnevāls».
Ievērībai!
• Spēlētājs, kurš iegādājas vai iegūst privilēģijas kārti,
paņem augšējo kārti no kāršu kaudzītes.
• Privilēģijas kārtis var izspēlēt tikai vienu reizi.
• Pēc izspēlēšanas tās (izņemot privilēģijas kārtis
«Tituls», «Karalis» un «Meistars») spēlē vairs nepiedalās.
• Ar privilēģijas kārtīm drīkst mainīties.

NOTIKUMU KĀRTIS

ja uz sarkanā kauliņa izkrīt «notikumi»
, spēlētājam, kurš
izmeta kauliņus, ir jāpaņem spēles bankā augšējā notikumu
kārts un jāseko tās norādījumiem.
Spēlē ir 10 dažādaS noTikumu kārTiS

«Zemestrīce»
visu spēlētāju īpašumi ir bojāti un nenes
Zemestrīce peļņu. lai tos atjaunotu, spēlētājiem ir
jāiemaksā spēles bankā 1 zelta guldenis par
katru savu īpašumu.
Visu spēlētāju īpašumi ir
bojāti un nenes peļņu.
Lai tos atjaunotu,
spēlētājiem ir jāmaksā
1 zelta guldenis par
katru savu īpašumu.

«Nodevu atlaide» (2)
atbrīvo no nodevu maksāšanas.
Nodevu
atlaide

IIzspēlējot
ēllēējj t ššo kā
kārti,
tii
tu tiec atbrīvots no
nodevu maksāšanas.
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• pēc zemestrīces visi pilsētas īpašumi ir jāapgriež ar
attēlu uz leju, tie paliek spēlētāja pilsētā.
• kad tiek izmests zilais kauliņš, pilsētas īpašumi,
kuri nav atjaunoti, nenes peļņu.

«Sabotāža»
Sabotāža
Ja vēlies, tu vari nojaukt
kādam spēlētājam vienu
meistardarba daļu.

ja vēlies, Tu vari nojaukt kādam spēlētājam
vienu meistardarba daļu.

«Marmora deficīts»
līdz Tavam nākamajam gājienam neviens
Marmora
spēlētājs nevar iegūt produktu kārtis
deficīts
«marmors».
tavam
nāk
nākamajam
Līdz
Lī
īdz ttav
avam
av
a n
am
ākam
āk
amaj
am
ajjam
a
gājienam neviens
spēlētājs nevar iegūt
kārtis «Marmors».

• kārtis «marmors» spēlētāji nesaņem ne tikai no
saviem amatniekiem, marmora lauztuvēm un
atklājumiem, bet arī no ostas, tirgus un ģildes,
kā arī no pozitīva balsojuma 3 .
• šī kārts darbojas un atrodas uz spēles laukuma visiem
redzamā vietā tik ilgi, līdz spēlētājs, kurš to izvilka,
sāk savu nākamo gājienu.

«Karnevāls»
Karnevāls
Tava maska tiek atzīta
par visskaistāko. Tava
balva ir 1 kārts
«Privilēģija».

Tava maska tiek atzīta par visskaistāko.
Tava balva ir 1 privilēģijas kārts.

«Laupītājs»
Laupītājs
Izmet vēlreiz zaļo
kauliņu! Visiem
spēlētājiem ir jānodod
spēles bankā visas tā
produkta kārtis, kurš ir
izkritis, metot kauliņu.

• uzkrājumos noliktās kārtis nav jānodod.

«Simpātija»
Simpātija
Uzdāvini vienam no
spēlētājiem 1 savu
zelta guldeni!

uzdāvini vienam no spēlētājiem 1 savu
zelta guldeni!
• privilēģijas kārti «zelta guldenis» nevar dāvināt.

«Izdevība»
Izdevība
Tu vari paņemt no diviem
spēlētājiem pēc savas
izvēles pa
1 zelta guldenim.

Tu vari paņemt no diviem spēlētājiem pēc
savas izvēles pa 1 zelta guldenim.
• privilēģijas kārti «zelta guldenis» nevar atņemt.

Ievērībai!
• Dažas notikumu kārtis attiecas tikai uz spēlētāju, kuram ir
gājiens, bet dažas ietekmē visus spēlētājus.
• Notikumu kārtis darbojas līdz brīdim, kad tiek izpildīta
paņemtās kārts norāde. Pēc tam kārts tiek nolikta atpakaļ –
kāršu kaudzītes apakšā – un piedalās spēlē atkārtoti.

POLITISKAIS BALSOJUMS

šajā sabiedriskajā procesā piedalās visi spēlētāji, reizē parādot
savu balsošanas kārti – Par vai Pret spēlētāju, kurš izmeta
sarkano kauliņu.

«Streiks»
Streiks
Tirgoņu ģilde izsludina
streiku. Tavi tirgoņi
atgriežas pilsētā.

Spēlē ir 6 poliTiSkā balSojuma kārTiS

Tirgoņu ģilde izsludina streiku.
Tavi tirgoņi atgriežas pilsētā.

«Zelta zivtiņa»
izmet zaļo kauliņu!
Zelta zivtiņa ja izkrīt «zivs», vari piepildīt 1 no 3 vēlmēm:
Izmet zaļo kauliņu!
Ja izkrīt zivs, vari
piepildīt 1 no 3 vēlmēm:
a) iegūt 1 zelta guldeni,
b) iegūt 1 kārti «Privilēģija»,
c) pārvietot 1 tirgoni.

izmet vēlreiz zaļo kauliņu! visiem
spēlētājiem ir jānodod spēles bankā visas tā
produkta kārtis, kurš ir izkritis, metot
kauliņu.

a) iegūt no spēles bankas 1 zelta guldeni,
b) iegūt no spēles bankas 1 privilēģijas kārti,
c) pārvietot 1 savu tirgoni.

«Dabas aizsardzība»
līdz Tavam nākamajam gājienam neviens
Dabas
spēlētājs
nevar iegūt produktu kārtis
aizsardzība
«kokmateriāli».
Līdz
d tavam nākamajam
k
j
gājienam neviens
spēlētājs nevar iegūt
kārtis «Kokmateriāli».

• kārtis «kokmateriāli» spēlētāji nesaņem ne tikai no
saviem amatniekiem, kokzāģētavām un atklājumiem,
bet arī no ostas, tirgus un ģildes, kā arī no pozitīva
balsojuma 3 .
• šī kārts darbojas un atrodas uz spēles laukuma visiem
redzamā vietā tik ilgi, līdz spēlētājs, kurš to izvilka,
sāk savu nākamo gājienu.

Par

Pret

Ir 3 dažādi politiskie balsojumi.

1

Par – spēlētājs iegūst 1 zelta guldeni
Pret – spēlētājs zaudē 1 zelta guldeni.

2

Par – spēlētājs iegūst 1 amatnieku pēc savas izvēles.
Pret – spēlētājs zaudē 1 amatnieku pēc pret balsojušo
izvēles.

Ievērībai! Tie, kuri nobalsoja pret, izlemj, kuru amatnieku
spēlētājs zaudēs.

3

Par – spēlētājs iegūst 2 produktu kārtis pēc savas izvēles.
Pret – spēlētājs zaudē pusi no savām produktu kārtīm.

Ievērībai! Spēlētājs pats izvēlas, kuras kārtis nodos atpakaļ
spēles bankā.

Kā notiek balsojums?
• Spēlētājs, kurš izmeta sarkano kauliņu, balsojumā
nepiedalās.
• Spēlētāji pozitīvu vērtējumu apliecina, parādot balsošanas
kārts balto pusi, bet negatīvu – ar kārts sarkano pusi.
• balsojuma rezultātu nosaka balsu vairākums.
• neizšķirta balsojuma gadījumā spēle turpinās bez
izmaiņām.
• atturēties no balsojuma nedrīkst.

TRĪS PADOMI

1. pievērsiet uzmanību pilsētu izvietojumam spēles kartē!
katrai pilsētai ir savas priekšrocības salīdzinājumā ar
pārējām pilsētām. Tas nozīmē, ka, sākot jaunu spēli,
būs jāizdomā jauna stratēģija.
Piemērs. Pilsētas ar zilo un sarkano karogu atrodas par vienu
balto rūtiņu rindu tālāk no pils nekā pārējās, taču šiem
spēlētājiem ir lielākas iespējas ātrāk izveidot tirdzniecības ceļu
līdz kokzāģētavai vai marmora lauztuvei. Līdz ar to – ātrāk
iegūt tur esošos zelta guldeņus un apsteigt citus spēlētājus
produktu «Kokmateriāli» un «Marmors» ieguvē.
2. Spēles sākumā sauszemes pusē esošajiem spēlētājiem
ieteicams vispirms noalgot zvejnieku, bet jūras pusē
esošajiem – maiznieci. Tā būs iespējams ātrāk iegūt
vairāk produktu kāršu.
3. uz metamajiem kauliņiem ir dažādas norādes, bet
vienādo piktogrammu skaits ir atšķirīgs.
Piemērs. Ar zaļo kauliņu visbiežāk var uzmest produktus
«Maize» un «Zivs», jo tie uz kauliņa katrs ir 3 reizes.
Turpretī visretāk izkritīs «Vīns» un «Instrumenti», jo tie ir tikai
1 reizi. Ar zilo kauliņu visretāk var uzmest «Naudas kaltuvi»,
kura ir tikai 1 reizi, savukārt «Nodevas» ir 3 reizes.

SPĒLES BANKA

Spēles banka ir vieta, kur glabājas produktu un privilēģijas
kārtis, kā arī zelta guldeņi. Spēlētāji tos pērk, maina vai saņem
pēc izmesto kauliņu norādēm. maksa par šīm darbībām
un nodevas, proti, produktu kārtis un zelta guldeņi,
jānoliek spēles bankā.
Spēles bankā drīkst mainīt:
• 4 viena produkta kārtis pret 1 cita produkta kārti,
• 4 viena produkta kārtis pret 1 zelta guldeni,
• 3 viena produkta kārtis pret 1 privilēģijas kārti.
Samaksājot 1 zelta guldeni, drīkst pārvietot vienu
savu tirgoni.
Ievērībai! Zelta guldeņus nevar mainīt pret produktu kārtīm
vai privilēģijas kārtīm.

CIK LABI BŪT PIRMAJAM

Spēlētājs, kurš pirmais:
• uzbūvēs meistardarbu, uzvarēs spēlē;
• sakrās trīs privilēģijas kārtis «Tituls», uzvarēs spēlē;
• izveidos tirdzniecības ceļu līdz pilij, iegūs karaļa
labvēlību, «karaļa pilnvaru» un zelta guldeni;
• izveidos tirdzniecības ceļu līdz kokzāģētavai vai
marmora lauztuvei, saņems tur esošo zelta guldeni;
• izveidos tirdzniecības ceļu līdz kokzāģētavai vai
marmora lauztuvēm, nekavējoties drīkstēs uz turieni
pārvietot savu tirgoni vai savā rīcībā esošo karaļa
figūru;
• atradīs atklājumu, nekavējoties drīkstēs uz turieni
pārvietot savu tirgoni vai savā rīcībā esošo karaļa figūru.
arī tad, ja spēles bankā produktu kārtis vai zelta guldeņi
sāk izsīkt, pirmais tos saņem spēlētājs, kuram ir gājiens.

LAIPNI LŪGTI GOLDINGEN KARALISTĒ!
iepazīsimies! esmu stratēģijas galda spēles «goldingen» autors jānis gruzinskis.
Spēles ideja dzima tālajā 2009. gadā, un tagad ar prieku varu tajā dalīties ar Tevi.
ja Tu lasi šīs rindas, tad jau esi iepazinies ar spēles noteikumiem. iespējams, Tev ir radušies
daži jautājumi. šim nolūkam izveidoju mājaslapu WWW.goldingen.com vai
WWW.galdaSpeleS.lv, kur Tu atradīsi papildu informāciju. ja tomēr kāds jautājums paliks
neatbildēts, vari atsūtīt to man. atbildi kopā ar Tavu jautājumu es publicēšu mājaslapā.
Taču tas vēl nav viss. mans dzīves moto ir: «vienmēr jāmēģina izdarīt un dot nedaudz vairāk, nekā
pieļauj mūsu fantāzija un spēks.» Tāpēc katrai spēlei pievienoju trīs goldingen karalistes pases –
vienu Tev, bet divas Tu varēsi dāvināt sev tuviem cilvēkiem, un viņi kļūs Tev par uzticamiem
sabiedrotajiem goldingen piedzīvojumos.
šīs pases ir īpaši vērtīgas, jo ir personīgs ielūgums goldingen karalistē. Tiem, kuriem nav pases, ieeja ir liegta. kolīdz Tu
reģistrēsi savu goldingen pasi, tā iegūsi goldingen karalistes iedzīvotāja statusu un baudīsi visas privilēģijas – iespēju
piedalīties turnīros un izcīnīt titulus, spēlēt konkursos un saņemt balvas, izteikt savu viedokli, satikties ar citiem goldingen
iedzīvotājiem un vēl daudzas citas interesantas iespējas.
Seko līdzi jaunumiem WWW.goldingen.com un spēlē radoši!

latvijā, 2013. gada oktobrī

METAMO KAULIŅU NORĀDES
II

I

«īpašumi un nodevas»
attiecas uz visiem

«produkti»
attiecas uz visiem

OSTA

ZIVS

ja pilsētā ir osta, spēlētājs saņem
2 produktu kārtis pēc savas izvēles,
izņemot tās, kuras pats spēj saražot.

TIRGuS

ja pamatiedzīvotājs ir zvejnieks un
spēlētājs vēl algo zvejnieku, viņš par
katru saņem 1 produktu kārti «zivs».

MAIZe

III

«Taktika»
attiecas uz to, kam ir gājiens

1

BALSOJuMS 1

Par – spēlētājs iegūst 1 zelta guldeni.
Pret – zaudē 1 zelta guldeni.

2

BALSOJuMS 2

Par – spēlētājs iegūst 1 amatnieku
ja pamatiedzīvotājs ir maizniece un
pēc savas izvēles.
spēlētājs vēl algo maiznieci, viņš par
Pret – zaudē 1 amatnieku pēc
katru saņem 1 produktu kārti «maize».
pret balsojušo izvēles.

ja pilsētā ir tirgus, drīkst samainīt
jebkuras 2 produktu kārtis pret
2 citām produktu kārtīm.

ĢILDe

KOKMATeRIāLI

ja pilsētā ir ģilde, spēlētājs saņem
1 produktu kārti pēc savas izvēles.

ZeLTA RAKTuVeS

3

BALSOJuMS 3

ja spēlētājs pilsētā algo mežcirtēju un Par – spēlētājs iegūst 2 produktu
kokzāģētavā ir viņa tirgonis, viņš par
kārtis pēc savas izvēles.
katru saņem 1 kārti «kokmateriāli».* Pret – zaudē pusi no savām produktu
kārtīm.

MARMORS
uZKRāJuMI

ja pilsētā ir zelta raktuves, spēlētājs
drīkst mainīt 2 jebkuras produktu
kārtis pret 1 zelta guldeni.

NAuDAS KALTuVe

ja spēlētājs pilsētā algo akmeņkali
un marmora lauztuvē ir viņa tirgonis,
viņš par katru saņem 1 kārti
«marmors ».*

drīkst 1 produktu kārti nolikt
uzkrājumos.

TIRGONIS
ja pilsētā ir naudas kaltuve, spēlētājs
saņem 1 zelta guldeni.

8/2 NODeVAS

INSTRuMeNTI
ja spēlētājs pilsētā algo kalēju, viņš
saņem 1 kārti «instrumenti».

NOTIKuMI

ja izkrīt «nodevas», visiem spēlētājiem,
VĪNS
kuriem pieder 8 vai vairāk produktu
kāršu, puse ir jāatdod nodevās.
ja spēlētājs pilsētā algo vīndari, viņš
šīs kārtis jānoliek spēles bankā.
saņem 1 kārti «vīns».
* Ja kāda spēlētāja karaļa figūra atrodas kokzāģētavā vai marmora lauztuvē, viņš saņem tik
daudz attiecīgā produkta kāršu, cik privilēģijas kāršu «Karalis» pēc izmantošanas ir atsedzis.

GOLDINGEN
GAMES

drīkst bez maksas pārvietot vienu no
savām tirgoņu figūrām.

ražotājs un izplatītājs:
Sia «goldingen games»
info@goldingengames.com
ražots latvijā.
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W W W. g o ld i n g en . co m

Spēlētājam jāpaceļ viena augšējā kārts
«notikumi» un jārīkojas atbilstoši
norādēm.

LABVēLĪBA
Spēlētājs drīkst izmest zaļo kauliņu
atkārtoti un iegūst to produktu kārti,
kuru norāda kauliņš.

+ 1 CeļŠ
Spēlētājs drīkst iegūt vienu ceļa posmu,
nemaksājot par to.

