
Правила



Вступ

 грі итаделі  кожен учасник очол є 
власне місто і веде його до процвітання, 
буду чи нові квартали. артія завершується 
після того, як один з гравців збудує вісім 
кварталів, але переможець стане відомий лише 
після підрахунку балів.

Збудувати вража че місто не так легко, як 
здається. осягти мети можна лише за 
допомого  вельмож, купців та інших впливових 
осіб з усього королівства.

Компоненти

ра итаделі  містить карти кварталів, карти 
персонажів, карти-пам’ятки, жетони золота і 
дерев’яну ішку Корони.

Карти кварталів

 
овтий			 		Дворянський	(прибуток	Королю) 
иній					 Церковний	(прибуток	Єпископу) 

Зелений			 	 (прибуток	Купцеві) 
ервоний     Військовий	(прибуток	Воєначальнику) 
іолетовий		Особливий	(дає	спеціальні	можливості,	

вказані	на	самій	карті)
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е карти різноманітних споруд, 
які Ви можете побудувати у 
своєму місті. Кожен квартал
має вартість у вигляді ряду 
золотих монет з лівого боку 
карти. об розіграти карту, 
Ви повинні сплатити її 
вартість золотом. 
   акож кожен квартал відноситься 
до певного типу споруд, визначити котрий 
можна за допомого  кольорового маркеру.



отирнадцять карт іолетових кварталів 
позначені білими зірочками. е у карти з 
доповнення емне істо . адимо не 
використовувати ці карти під час перших партій.    

равила використання додаткових карт Кварталів 
можна знайти на ст. .

Карти персонажів
е впливові особи. Ви будете 

використовувати їхн  
допомогу у кожному раунді. 

ра та е містить  
базових персонажів та 
1  бонусних з доповнення 

емне істо , позначених 
білими зірочками. и радимо
не використовувати додаткових 
персонажів під час перших партій.

равила використання н сни  карт 
ерсонажів можна знайти на ст. .

крім особливих властивостей 
кожен персонаж має ранг від 1 до , 
що зазначений у верхньому лівому 
куті карти.

арта а ятка
Кожен гравець може взяти собі пам’ятку, на 

якій зазначено необхідний мінімум правил для 
ком ортної та швидкої гри.

Жетони золота
і золоті жетони необхідні для будівництва 

кварталів. На початок гри їх кладуть у центр 
столу  до анку .
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Дерев’яна фішка Корони
равець з короно  першим обирає ерсонажа у      
       наступному раунді. часник, що обрав 

Короля з колоди персонажів, отримає 
корону в той момент, коли відкриє карту
 ролі.

З

об підготуватися до партії, необхідно 
зробити наступні кроки:
1. риберіть усі карти доповнення до коробки.
. еремішайте та складіть в одну колоду всіх

персонажів без білої зірочки: це а
е аж в.

3. еремішайте та складіть в одну колоду всі
квартали без білої зірочки: це а ва та в.
. оздайте всім гравцям по  карти з Колоди

Кварталів.
. оздайте всім гравцям по  золоті монети.

. Найстарший гравець отримує корону.

гра

 цьому розділі описані правила 
партії для -  гравців. Якщо за 
вашим столом зібралося , 3, або  
гравців, відкрийте ст. .

    Ігровий процес та е е   це  
декілька ау в, кожен з котрих 
складається з т  послідовних 
кроків.

Крок перший  Прибрати 
а вих 
    Витягніть випадкову карту з 
Колоди ерсонажів і,
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не дивлячись на неї, покладіть аже
у у центр столу. ерсонаж не прийматиме 

участі у поточному раунді.

     отім витягніть набір випадкових карт з 
Колоди ерсонажів і покладіть їх у центр столу 

аже  (кількість відкритих 
персонажів залежить від кількості учасників). і 
карти також не прийматимуть участі у поточному 
раунді.

ве ав : якщо у відкритих картах 
виявився Король , поверніть його до Колоди 

ерсонажів, а на його місце покладіть іншу 
карту.

Крок другий  Обрати кращих
часник з Короно  переглядає Колоду 

ерсонажів, таємно обирає собі персонажа, а 
решту карт передає гравцеві зліва. ой повтор є 
процедуру: переглядає колоду, та обирає 
собі персонажа, решту карт передає наступному 
учаснику. І так, доки кожен з гравців не візьме 
собі персонажа. станньому гравцеві доведеться 
робити вибір між двома картами. у він 
повинен забрати собі, а іншу покласти до центру 
столу зображенням донизу.

4    2
5    1

            6-7    0

Кількість 
гравців

Кількість 
відкритих карт

Набір відкритих карт

кількість гравців від 4 до 7
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Крок третій  Скликати всіх
Коли учасники завершили обирати персонажів, 

гравець з Короно  голосно називає по черзі усіх 
персонажів. ершим потрібно викликати 
Вбивц  (1-й номер), потім Злодія  ( -й 

номер) і так, доки не назвуть усіх персонажів. 
Якщо у жодного з гравців немає викликаного 
персонажу, учасник з короно  просто викликає 
наступного за порядком.

     Коли виклика ть персонажа, котрого Ви 
обрали, покладіть його карту перед собо  
зображенням догори та зробіть хід. ісля 
завершення вашого ходу, гравець з Короно  
викликає наступного персонажа. аким чином 
кожен з гравців отримає право ходу (винятком є 
володар вбитого персонажа, він пропустить свій 
хід і відкриє карту ерсонажа лише наприкінці 
раунду).

У свій хід
ід час свого ходу Ви повинні виконати ді , 

а потім можете збудувати квартал.

1) ія: На початку ходу Ви повинні обрати та
виконати одну з наступних дій:

Візьміть два золотих з банку.
бо візьміть дві карти з Колоди Кварталів.

дну з них залиште собі, а іншу покладіть під 
низ Колоди Кварталів.

) удівництво Кварталу: після виконання
дії Ви можете збудувати квартал у своєму 
місті (тобто розіграти з руки карту 
кварталу, та покласти її перед собо  
зображенням догори). ля цього 
необхідно сплатити вартість кварталу 
(покласти відповідну кількість золотих 
в банк).
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и н ані ати а та
а тіст а та і н і сті м н т
а ни і а ти

аш м місті н м ти на и
а т а та і и н м т ати ий
ам ий ин т

в в а т в т е ажу
Кожен персонаж має унікальну властивість 

(силу). Ви можете використати силу персонажа 
лише  раз протягом свого ходу. Коротке 
описання властивості персонажа є на його карті, 
а детальний опис сил усіх персонажів є в кінці 
правил. екомендуємо кожному гравцеві 
ознайомитися з усіма персонажами до початку 
першої партії.

Крок  четвертий  Кінець раунду
Коли останній гравець закінчить свій хід, 

поверніть усіх персонажів до Колоди 
ерсонажів. часник з короно  перемішує 

колоду та починає новий раунд

Кінець гри
ісля того, як хоча б хтось із гравців збудує 

восьмий квартал у своєму місті, потрібно по 
черзі викликати усіх персонажів, яких ще не 
називали у поточному раунді. отім 
гра закінчується  а учасники 
отриму ть переможні бали за 
наступно  схемо :

Кожен гравець отримує
кількість балів, що дорівн є 
загальній вартості усіх 
кварталів його міста.
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Якщо у місті гравця є хоча б по одному кварталу
кожного з п’яти кольорів, він додатково 
отримує 3 бали.

равець, котрий е збудував восьмий
квартал, додатково отримує  бали.

сі гравці, котрі встигли збудувати по
 кварталів, додатково отриму ть по  бали.

     ереможцем оголошується гравець 
з найбільшо  кількіст  балів.

інші праВила

Правила для гри вдвох або втрьох
Якщо у грі прийма ть участь тільки два або 

три гравця, кожен з них отримає по два 
персонажа. ама гра йде за звичайно  схемо  
(ст. ), хіба що кожен учасник отримує по два 
ходи в кожному раунді. Не розподіляйте золото 
та квартали між персонажами, адже Ви керуєте 
одним містом. Ви можете використати золото, 
що заробили за допомого  першого вашого 
персонажа, щоб побудувати квартал, коли 
викличуть другого вашого персонажа.

    Якщо гра ть двоє або троє гравців, правила 
підготовки колоди і вибору персонажів 
змін ться наступним чином. 

Гра вдвох
равець із короно  ( равець ) перемішує

Колоду персонажів і кладе одну випадкову 
карту, не дивлячись на неї, в центр столу 
зображенням донизу. отім таємно обирає собі 
персонажа, а решту карт віддає іншому гравцеві 
( равц  ).

равець  обирає дві карти з колоди
персонажів, одну забирає собі, а іншу кладе в 
центр столу зображенням донизу. ешту карт 
необхідно повернути гравц  .
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равець  також обирає дві карти. дну з них
забирає собі, а другу кладе у центр столу 
зображенням донизу. ві карти він віддає 
гравцеві .

равець  бере одну карту собі, іншу кладе у
центр столу зображенням донизу.
Гра втрьох

а н п міш с на і
і а ипа а т нт ст а нн м
ни а п тім и а с і п с на а шт а т
ін і а а і і а т ий та п ин н
ати с і п с на а а а иш п ати

наст пн м а і та ти пі и н
часни і н т има п а п с на а станній
а п ин н ти н а т с і а

п асти нт ст а нн м ни
ра на сімо  рав ів

ра в та е  з сімома учасниками 
відрізняється від звичайної партії на -  гравців 
тільки одним правилом:
    На другому кроці кожного раунду сьомий 
гравець отримає від шостого лише одну карту 
персонажу. ому він бере ще й карту, котру 
поклали в центр столу зображенням донизу на 
початку раунду. аким чином, як і в будь якій 
іншій партії, останній гравець повинен обрати 
одну з двох карт собі, а другу покласти в центр 
столу зображенням донизу.

 итаделях  є 1  додаткових персонажів та 
1  додаткових іолетових кварталів (карти 
відмічені білими зірочками) з доповнення емне 

істо . Ви можете додати їх а в , щоб 
зробити її більш цікаво  та непередбачувано .

ерсона і з доповнення «Темне Місто» 
Карти бонусних персонажів можна 

використовувати наступним чином:
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еред початком партії, гравці можуть 
домовитись і замінити одного двох персонажів з 
базової гри на бонусних персонажів такого 
самого рангу (з тим самим номером).

априклад  Купця ( -й номер) можна замінити 
лхіміком за загальної згоди гравців.

 гру, в котрій прийма ть участь від  до  
гравців, Ви можете додати персонажа -ого 
рангу. В такому разі кількість карт, що потрібно 
відкрити на початку раунду, буде обчисл ватися 
за наступно  таблице :

4    3
5    2
6    1
7    0 

Кількість
гравців 

Кількість 
відкритих карт

Набір відкритих карт 
кількість гравців від 4 до 7 під час гри 

з персоНажем 9-го раНгу
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Використову чи персонажа -ого рангу, 
Ви маєте змогу грати у

итаделі  увісьмох. 
В такому випадку останній
учасник обиратиме між
карто , котра дісталася
йому від попереднього
гравця, і карто , котру
скинули на початку
раунду (так, як це

описано в правилах
стандартної гри на сімох
гравців ст. ).



Квартали з доповнення «Темне Місто»
еред початком партії Ви можете додати у Колоду 

Кварталів -3 іолетові карти з доповнення. Якщо 
Ви хочете використати більше бонусних карт, то 
просто витягніть з колоди бажану кількість 
звичайних карт іолетових кварталів, а замість них 
замішайте карти з доповнення.
Скорочена гра

За загально  згодо  учасників парті  можна 
скоротити, гра чи до семи кварталів у місті 
замість восьми.
персонажі

 кожного персонажа в итаделях  є 
унікальна властивість. Ви можете (проте не 
зобов’язані) використати її у будь-який момент 
свого ходу (якщо в описанні властивості не 
вказано іншого). нікальна сила кожного 
персонажа вказана на його карті та детально 
описана нижче.

т а: персонажі, котрі отриму ть 
прибуток від кварталів певного типу ( ороль  
мператор  пи коп  бат  упець  ипломат та 

Во на альник), можуть отримати золото в будь-
який момент свого ходу: на початку, щоб 
отримати кошти на побудову кварталу, чи після 
будівництва, щоб 
отримати більше 
золота. Звісно ж, 
отримати золото 
за рахунок 
персонажу можна 
лише один раз 
протягом ходу. 
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1) Вбивця

              Назвіть титул персонажа, 
ч т ити а т на а
итий п с на н і и а а т на іт

т і и й и и а итий
п с на т ача і

2) Злодій

               Назвіть титул персонажа, якого 
бажаєте пограбувати. равець, у котрого на 
руках є пограбований персонаж, повинен 
віддати ам усе своє золото, як тільки його 
викличе король. Ви не можете пограбувати 
Вбивц  та його жертву.

3) Чаклун

                будь-який момент ходу Ви можете 
виконати одну з двох дій:

бміняйте усі свої не розіграні карти
кварталів, на карти кварталів з руки іншого 
гравця. ожна провести обмін, навіть якщо у 
Вас на руці немає карт (вони усі вже 
збудовані). В такому випадку просто заберіть 
у іншого гравця не розіграні карти.

окладіть будь-яку кількість карт з руки під
низ  Колоди Кварталів, після цього візьміть 
стільки ж нових карт з Колоди Кварталів.

    Ви не можете використати обидві дії 
протягом одного раунду. 
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4) Король

             Ви отримуєте один золотий за кожен 
дворянський (жовтий) квартал у вашому 
місті. 

Якщо виклика ть Короля, і Ви відкриваєте 
його карту, одразу ж візьміть Корону. епер 
Ви повинні викликати решту персонажів. 

акож Ви першим оберете персонажа у 
наступному раунді. Якщо Короля вб’ ть, 

и пропускаєте хід. им не менше, в кінці 
раунду, коли стане відомо, що у ас на руці 
був ороль, Ви отримаєте Корону як 
спадкоємець престолу.

5) Єпископ

              Ви отримуєте один золотий за 
кожен церковний (синій) квартал вашого 
міста. Воєначальник не в змозі руйнувати 
ваші квартали у цьому раунді.

6) Купець

             Ви отримуєте один золотий за 
кожен торгівельний (зелений) квартал у 
вашому місті. ісля своєї дії, Ви отримуєте 
додатковий золотий.
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7) Архітектор

           ісля виконання дії Ви берете дві 
додаткові карти з Колоди Кварталів та 
кладете їх у сво  руку. ротягом ходу Ви 
можете збудувати до трьох кварталів.

8) Воєначальник

             Ви отримуєте один золотий за 
кожен військовий (червоний) квартал у 
вашому місті. Наприкінці ходу Ви можете 
зруйнувати один квартал у місті будь-якого 
гравця. ля цього необхідно заплатити на 
один золотий менше вартості кварталу. 

уйнування кварталу, що коштує 1 
золотий, буде безкоштовним. об 
зруйнувати квартал вартіст   золотих, 
потрібно заплатити 1 золотий. уйнування 
кварталу вартіст   золотих коштуватиме 
 золотих, тощо. Ви можете руйнувати 

навіть свої квартали. Ви не можете 
руйнувати квартали міста, в котрому вже є 
 кварталів.

Авторський колектив
вт : руно айдутті(  ).

т а : ульєн ельваль(  ), лоранс аньїн(  
), ан- уї урьє( -  ), еспер йсинг(

), ьярне ансен(  ).
а а : ірілл ожан(  ), райан 
омбург(  ), котт Найслі(  ), ічард 

пайкер(  ), Крістіан . етерсен(  . ).
а та ав а: арелл арді(  ), Крістіан . 

етерсен(  . ).
а а у а в : ирда нтон, Карпенко Ірина, 

ілоус митро, Клейменов ихайло, Іванченко льга.
  :       

 , .     , .  
 .           

   . 
а е в а  1  .
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бонусні персонажі

1) Відьма

           ісля виконання своєї дії назвіть 
титул персонажа, якого бажаєте 
зачаклувати, і завершіть свій хід. Коли 
викличуть гравця з зачаклованим 
персонажем, він повинен виконати ді  і 
завершити хід. Зачаклований персонаж не 
може використовувати сво  силу. отім 

и можете продовжити свій хід, гра чи 
зачаклованим персонажем, 
використову чи всі його особливі 
властивості (вкл ча чи додатковий 
золотий після дії від Купця, або дві 
додаткові карти після дії від рхітектора).

     Якщо зачаклувати Короля, його гравець 
усе одно отримає корону, як тільки відкриє 
карту персонажа. Якщо зачаклованого 
персонажа немає у поточному раунді, Ви 
втрачаєте хід. Злодій не може обікрасти 
відьму та зачаклованого персонажа.

2) Збирач податі

           оразу, як інший гравець будує 
один або декілька кварталів у своєму місті, 
він повинен сплатити Вам 1 золотий (якщо 
в нього є золото). Якщо Вбивця вже 
збудував квартал у цьому раунді, він 
повинен сплатити Вам 1 золотий, як тільки 

и відкриєте карту Збирача одаті.
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3) Чарівник

          Ви можете подивитися карти 
іншого гравця, та обрати одну з них. 

брану карту можна забрати в руку, або 
одразу розіграти, сплативши повну 
вартість карти. Якщо Ви вирішили 
побудувати квартал, на нього не ді ть 
обмеження. аким чином и можете 
збудувати дві авані, два аєтки, тощо.

4) Імператор

           Ви отримуєте один золотий за кожен 
дворянський (жовтий) квартал у вашому 
місті. Якщо виклика ть Імператора і и 
відкриваєте його карту, одразу ж заберіть 
Корону у її власника та віддайте її іншому 
гравцеві (тільки не собі). часник, що 
отримав Корону, повинен віддати ам один 
золотий або карту кварталу з руки. Якщо у 
гравця є і золото, і карти, він сам обирає, 
чим платити за Корону. Якщо у гравця 
немає ні золота, ні карт, він не віддає ам 
нічого. Якщо вбивця назве Імператора, 
корона залишиться у поточного власника. 
Зауважте, що Імператор, так само як і 
Король, не може бути серед карт, котрі 
відкрива ться на початку раунду.

5) Абат
           Ви отримуєте один золотий за кожен 
церковний (синій) квартал вашого міста.
      равець, у котрого найбільше золота, 
повинен віддати ам золотий. Якщо у 
декількох гравців однакова найбільша 
кількість монет, або найбільше золота у 
Вас, Ви нічого не отримуєте.
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6) Алхімік

          В кінці свого ходу, и отримуєте 
стільки золотих, скільки витратили на 
будівництво кварталів у цьому ході. Ви 
не можете повернути монети, котрі 
витратили на інші цілі (наприклад на 
сплату Збирачу одаті). Ви не можете 
витратити монети  котрих у Ва  нема .

7) Навігатор

            ісля дії Ви можете додатково 
отримати  монети, або  карти 
кварталів. Ви не можете будувати 
квартали протягом цього ходу.

8) Дипломат

           Ви отримуєте золотий за кожен 
військовий (червоний) квартал вашого 
міста. Наприкінці ходу и можете 
обміняти квартал з вашого міста, на 
квартал з міста іншого гравця. Якщо 
квартал, який Ви забираєте, дорожчий за 
той, котрий Ви віддаєте, сплатіть 
різниц  вартості гравцеві, з яким 
влаштували обмін (Велика тіна 
впливає на вартість). Ви не можете 
обрати орт і квартали з міста пископа.

Зауважте: якщо у грі використовується 
ипломат, потрібно вилучити з Колоди 

Кварталів карту Кладовище , адже її 
властивість втрачає сенс.



18

9) Королева

            Ви отримуєте три золотих, якщо 
сидите поруч з Королем чи Імператором 
(мається на увазі персонаж, а не наявність 
корони у сусіднього гравця). Якщо 
Короля вбито, але він сидів поруч, и 
отримаєте 3 золотих у кінці раунду (тобто 
одразу після завершення вашого ходу).

Зауважте: не використовуйте Королеву, 
якщо у партії приймає участь менше 
п’яти гравців.

9) Художник

           Ви маєте можливість прикрасити 
один або два квартали, поклавши на них 
по золотій монеті. Вартість прикрашеного 
кварталу (вартість його руйнування чи 
обміну) зростає на 1. Кількість 
переможних балів, які Ви отримаєте за 
прикрашений квартал наприкінці гри, 
також зростає. На будь-якому кварталі 
може бути не більше однієї монети.

у а утт в в у всім, хто допоміг в тестуванні гри, а саме: 
 ,  ,  ,  ,  , 

   ,  ,  ,  , 
 ,  ,  ,  ,  ,  

,  ,  ,  ,  , 
 ’ ,   , -  ,  ,  

,  ,    (згадані тільки гравці, які внесли найбільший 
вклад в спільну справу, та найсимпатичніші дівчата) пасибі всім відвідувачам 

   та  ’     . пасибі -
 - , оскільки одна з кл чових систем итаделей напряму взята 

з гри .
пасибі  ,  ,   та  . пасибі 

всім учасникам змагань персонажів    , що проводились завдяки 
  , а особливо  ,  ,  ,  

,  ,  , 
,  ,     , ідеї яких, 

допомогли створенн  нових персонажів. пасибі  , з  
 , який терпляче вирішував всі проблеми англомовної версії. І сама 

палка подяка  , допомога якої в розробці, випробуванні та підтримці 
цієї гри, безцінна.




