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XIV. Lajos udvarában, a rokokó korszakban járunk, fényűző bálok és estélyek forga-
tagában. A meghívottak mindenkinél szebb és értékesebb ruhákat igyekeznek 

szerezni, hogy felülmúlják egymást. Ehhez felkeresik a kor legjobb rendez-
vényszervezőit, hogy minden igényüket kielégítsék, és a bál legszebb ru-

hájában jelenjenek meg. Aki nem fukar, az a bál végi tűzijátékot is a 
palota teraszáról csodálhatja. A játékosok ruhakészítő üzletek tulaj-
donosai, és az a feladatuk, hogy minél több megrendelést teljesít-
senek. Az elkészült ruhákat eladhatják a busás haszon reményében, 
vagy kölcsönadhatják egy rendezvényszervezőnek, aki felajánlja azt 
egy nemesnek, és cserébe presztízspontot szerezhetünk. Az a játé-
kos lesz a legsikeresebb ruhakészítő, aki a legszebb és legértékesebb 
ruhákat tudja elkészíteni és értékesíteni.

Minden cégnek vannak alkalmazottai: 2 tanonc, 1 segéd és 2 mester. 
Az alkalmazottak tudásszintjüknek megfelelő munkákat végezhetnek, így 

a tanonc nem varrhat ruhát és nem fogadhat fel új munkatársakat, sőt a 
királyné kegyeiért sem állhat sorba, viszont elmehet anyagot vásárolni, és 

díszítéseket is készíthet. A segéd már varrhat, de csak kevésbé értékes és díszes 
ruhákat. A mester szinte minden munkafolyamatot elvégezhet: varrhatja a legdísze-

sebb és legértékesebb ruhákat, felfogadhat újabb munkatársakat, díszíthet és anyagot is szerezhet, és 
a királynőhöz is elmehet egy kis kegyért.
A játék nem csak témájában, hanem küllemében is nagyon jól visszaadja a rokokó stílusjegyeit: pazar 

díszek és ruhák, díszes termek a palotában. A játék fő eleme a tábla, amely a királyi palotát ábrázolja; 
ennek 4 szintjén és teraszán folyik a játék. Ezen kívül van még raktár, munkaerő-mező, szobrok, szökő-
kút, kegymező és a műhelyek. A játékosok rendelkeznek egy saját játéktáblával 

is, amin a lehetséges akcióik és a kártyák 
helyei találhatók (ez az elem elha-

nyagolható lett volna, mivel ezt 
a funkciót egy kártyával is 

meg lehetett volna 
oldani). 
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A játék 7 körön keresztül tart. A körök elején a játékosok saját húzópaklijukból kiválasztanak 3 db kár-

tyát (alkalmazottat), és ezekkel fognak tevékenykedni. A kezdőjátékos kijátssza az első lapját, és indul a 
játék. A következő akciókat hajthatja végre, minden alkalmazottal egyet:

Kegy szerzése
Ezt csak egy mester és a segéd szerezheti meg. A játékos kijátszik egy mester- vagy segédkártyát, és 
elveszi a kegykártyát. Azonnal kap 5 livre-t, és ha ezt az akciót az utolsó, a 7. körben választja, akkor 
a játék végén kap 3 pontot. Ezen kívül ő lesz a kezdőjátékos mindaddig, míg egy másik játékos el nem 
megy a királynéhoz, és meg nem szerzi a kegyét.

Alkalmazottak felfogadása
Ezt csak a mester végezheti el, ezért egy mesterkártyát kell kijátszani, és ezzel felfogadni egy újabb al-
kalmazottat. Ez egy érdekes mechanizmust von magával, mivel ha az első munkást fogadjuk fel a táblá-
ról, akkor 5 livre-t fizetünk, de ha máso-
dikként megyünk oda, akkor már csak 3 
livre-t fizetünk, míg a harmadik munkás 
1, végül az utolsó pedig 0 livre-be kerül. 
Viszont az, aki 5 livre-t fizet, előnyben is 
van, mivel ő válogathat a jobbnál jobb 
munkások közül.

Nyersanyagok beszerzése
A játékosok alkalmazottanként egy nyersanyaglapkát tudnak szerezni (persze vannak kivételek). Itt is 
hasonló módon zajlik a fizetés, mint a munkaerőszerzésnél: ha 4 vagy 3 lapka elérhető, akkor 2 livre-t 
fizetünk lapkánként, 2 lapkánál már csak 1 livre-t, és ha már csak 1 lapka van, akkor azt ingyen elvehet-
jük. A raktárban 3 szinten vannak a nyersanyagok, így van miből válogatni. A megszerzett lapkákkal két 
dolgot tudunk tenni: vagy megtartjuk, és olyan színű kelméket kapunk ez által, amilyet ábrázol, vagy 
eldobjuk, és így fonalat vagy csipkét szerzünk vele.

Ruhakészítés
Mint azt már említettem, ruhát a tanonc nem készíthet, csak a segéd és a mester. A ruhák bonyolultsá-
ga határozza meg, hogy ki készítheti el. Minél díszesebb és értékesebb, annál nagyobb a valószínűsége, 
hogy azt csak a mester varrhatja meg. Ezt egy arany gyűszű jelzi a lapkán. A ruha megvarrásához kell az 
alkalmazottkártya és a megfelelő fajtájú és mennyiségű nyersanyag. Ha ezek a rendelkezésünkre állnak, 
akkor a ruha elkészíthető. Az elkészült ruhákat eladhatjuk azonnal; ilyenkor a ruha értékének megfelelő 
mennyiségű livre-t zsebelhetünk be, vagy kölcsönadhatjuk egy rendezvényszervezőnek, aki ráadja az 
egyik vendégre, aki abban tündökölhet a bál helyszínén. Eldönthetjük, hogy melyik szinten szeretnénk 
a ruhánkat viszontlátni, és arra is van lehetőség, hogy azonnali bónuszhoz jussunk ezeken a mezőkön: 
ez lehet pénz vagy nyersanyag. A ruhák elhelyezésének később fontos szerepe lesz.

Alkalmazott elbocsájtása
Ez hálátlan feladatnak látszik, pedig nem az. Ezzel az akcióval ugyan elbúcsúzunk egy értékes munka-
társtól, viszont pénzhez juthatunk. A tanonc után 4, a segéd után 7, a mester után pedig 10 livre-hez 
juthatunk. Amikor ezt az akciót választjuk, akkor az érintett alkalmazott végleg kikerül a játékból, aki 
lehet egy induló vagy egy utólag felvett munkás is.
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Dekorálás
Ezt minden alkalmazott végrehajthatja, mindössze a megfelelő pénzösszegre van szükség az alkalma-
zott mellé. Eldönthetjük, hogy a szökőkutat, valamelyik termet, a teraszt vagy a szobrokat dekoráljuk. 
Minden helyszín más előnyt biztosít, amit a játék közben vagy a végén szerezhetünk meg.
Miután kijátszottunk egy alkalmazottkártyát, és annak végrehajtottuk az amúgy nem kötelező akcióját, 

lehetőségünk van egyes karaktereknél bónuszakciók végrehajtására. Ez lehet további nyersanyag szer-
zése, egy újabb ruha megvarrása, pénzszerzés vagy pontgyűjtés. Az alap mesterkártyáink kivételével 
minden karakter rendelkezik ilyen speciális képességgel, és ezeket érdemes is minden esetben kihasz-
nálni.
Amint minden játékos kijátszotta a kör elején választott három lapját, felkészülünk a következő körre, 

és kiosztjuk a bevételeket. Itt jön a szökőkút szerepe, mivel két szinten lehet díszítést elhelyezni rajta, 
és mindkét szint mást ad a játékosoknak. A felső szintet díszítő játékos az alap 5 livre bevételen túl 
további bevételhez jut: minden dísz után 1-1 livre-t kap. Az alsó szintet díszítő játékos minden saját 
készítésű és bérbe adott ruha után kap 1-1 livre-t. A bevételek kiosztása után a fel nem fogadott alkal-
mazottak eltávoznak, és jönnek az újak, az elfogyott nyersanyagok helyét pedig újra feltöltjük, majd jön 
a következő kör.

Az értékelés
A hetedik kör után utoljára megkapjuk a bevételeinket, és jön az értékelés. 
Minden megmaradt 10 livre 1 pontot ér. Vannak olyan alkalmazottak, 
akik a játék végén adnak pontokat a tulajdonosaiknak. Ezek a pontok 
járhatnak az alkalmazottaink száma, az elkészített és bérbe adott ru-
háink, a felhalmozott nyersanyagaink vagy a díszítése-
ink után. Ezek általában 3-10 pontot hozhatnak a 
konyhára.Aki a királynő kegyét birtokolja, a játék 
végén kap 3 pontot.
Ezután szintenként kiértékeljük a palotát. 

Minden teremben a többségért jár pont, de 
ha valakik döntetlenre állnak egy teremben a 
ruhákat illetően, akkor az a játékos a nyertes, 
akinek több mester által készített ruhája van. 
Ha még így is fennáll a döntetlen ténye, az 
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győz, aki díszített a teremben, de ha ilyen nincs, és még mindig döntetlen az állás, akkor az érintettek 
mind megkapják a magasabb pontot, míg a második a kevesebb pontot kapja. A teraszon is megnézzük, 
hogy ki díszített többet, itt viszont döntetlen esetén az nyer, aki a legértékesebb díszt finanszírozta. 
Ezután a palota legfelső terméből felmennek a teraszra a kiváltságosak; ezek azok a személyek, akiknek 
a teraszon helyet biztosítottunk egy díszítéssel.

Végezetül összeszámoljuk a presztízspontjainkat, ami-
ket a ruhákon, a díszeken, a teraszon és a szobrokon 
alkalmazott munkálatainkért kapunk.
A teraszon bámészkodó vendégek amellett, hogy a 

legjobb helyről nézhetik a tűzijátékot, szorzókat kap-
nak, ami 2 és 3 lehet, amivel az ott tartózkodó sze-
mélyek presztízspontjait kell megszorozni és elszámol-
ni. Miután minden játékos elvette a presztízspontja-
it, és azokat összeszámolták, kihirdetjük a győztest. 
Amennyiben a győztesek tekintetében döntetlen ala-
kul ki, az nyer, akinek több pénze van.
Több parti után és többféle játékstílust követve arra a 

következtetésre jutottam, hogy a játék nagyon szép és 
jól kiegyensúlyozott. Ennek bizonyítéka, hogy három 
utat próbáltam ki, és ebből 2 győzelem és 1 második 
helyezés (ami holtverseny volt, de a másik játékosnak 
10-zel több livre-je maradt) sikerült. Ha valaki a ruha-
varrásra adja a fejét, vagy ha díszíteni támad kedve 
az egész játék alatt, az is lehet nyerő taktika. Sőt, ha 
egy kicsit ebből és egy kicsit abból is csinálunk, azzal 
is nyerhetünk. Azt viszont mindenesetre el kell mon-
danom, hogy a díszek száma korlátozott, és ha a töb-
bi játékos is díszítget, akkor bajba kerülhetünk. Én azt 
okoskodtam ki, hogy csak díszítek, és a játék végén a 
két legértékesebb teraszhelyre felküldök két vendé-
get, akik nagyon drága ruhákban díszelegnek. Ezzel 
tudtam kompenzálni a díszek szűk számából akadó ke-
vés pontot, és így kerültem holtversenybe. Menet köz-
ben varrtam ruhákat, de azokat azonnal eladtam, és 
így jutottam sok pénzhez, amiből tudtam finanszírozni 
a díszítési mániámat.

A játék nagy hátránya, hogy nagyon nehéz nyomon 
követni játék közben, kinek mennyi pontja van. Nem 
lehetetlen feladat, de aki kíváncsi, annak sokat kell 
számolgatnia. Összességében jó játéknak vélem, habár 
nem a legjobb 2013-as játék, mégis érdemes vele töb-
bet játszani, mivel a játék egyre jobban megszeretteti 
magát. Leginkább gamereknek ajánlom; családoknak 
csak akkor, ha már rutinosabbnak számítanak.

Jó játékot!
drcsaba
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