
 

Játék előkészületek 
 
 
 
 

Tedd a győzelmi pont táblát az asztal közepére úgy, hogy mindenki kényelmesen 
elérje. Ez annak a pár ostoba fickónak szólt, aki ezt a hihetetlenül egyedi lépést 
nem tudta volna önmagától kitalálni. 
 
Tedd az összes nyersanyagot, munkás figurát és egyéb jelzőt külön kupacokba a 
győzelmi pont tábla közelébe. Ez lesz a közös készlet. Ismét meg kell jegyeznünk, 
hogy ez a pont is csak annak a srácnak szól, aki még soha életében nem játszott 
ezzel a játékkal, és az asztal helyett esetleg a konyhai mosogatóba tette volna a 
cuccokat, ha nem figyelmeztetjük már jó előre. 
 

Ilyesmi néha előfordul, de tényleg. 
 

Viccet félretéve, koncentrálj! 
 
A játékban a következő tartozékokat leled, ha elég ideig keresgélsz: 
 

- az alapjáték 88 kártyáját, 
 

- az Új korszak kiegészítő 50 kártyáját, 
 

- a Tél kiegészítő másik 50 kártyáját, 
 

- és 12 kapcsolatkártyát. 
 

Az első játék során javasoljuk, hogy csak az alapjáték kártyáit használjátok. A 
későbbiekben hozzákeverhetitek valamelyik kiegészítő kártyáit (de minden esetben 
csak az egyiket), hogy létrehozd a paklit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ok, térjünk vissza az unalmasabb dolgokhoz! Keverd össze a paklit képpel lefelé, 
majd tedd a győzelmi pont tábla közelébe. 
 

Hagyj helyett mellette a dobott lapoknak is. 
 
Válogasd szét a kapcsolatkártyákat szín szerint két felé, keverd meg képpel lefelé 
külön-külön a 2 paklit, majd tedd őket képpel lefelé a pakli közelébe, amit - talán 
még emlékszel - a győzelmi pont tábla közelében találsz, nem messze a jelzők 
kupacától... 
 
Minden játékos válasszon magának egy frakciótáblát, és vegye azt el, de előtte a 
biztonság kedvéért tudatosítsd bennük, hogy a játék végén majd vissza kell adniuk, 
mivel ez nem a születésnapi ajándékuk. 
 
Mindenki tegye a kölcsönbe kapott frakciótábláját maga elé, és tegye a saját 
frakciója pontjelzőjét a győzelmi pont tábla „1”-es mezőjére. 
 
Ossz mindenkinek 6-6 kártyát a pakliból, amiből mindenki 4-et tartson meg 
magának, a másik 2 lapot pedig dobja el. 
 
Hogy miként határozzátok meg, hogy ki lesz közületek a kezdőjátékos? Őszintén? 
Baromira nem érdekel! Csak találjátok már ki valahogy! Add neki oda azt a rohadt 
kezdőjátékos jelzőt, és kezdje már el végre a játékot! 
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Szabályösszefoglaló 

 
 
 
 

 JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE 
 

A játék több fordulón keresztül zajlik. Minden egyes 
forduló az alábbi fázisokból áll: 
 

1. FELDERÍTÉS - új kártyákat kapsz. 
 

2. TERMELÉS - az államod által megtermelt nyersanya-
gok és egyéb cuccok begyűjtése.  

 

3. AKCIÓ - a játék főfázisa. Kártyákat és nyersanyago-
kat használhatsz különböző akciók végrehajtására, 
amikért cserébe győzelmi pontokat kaphatsz. 

 

4. TAKARÍTÁS - minden fel nem használt árucikket és 
jelzőt el kell dobnod. 

 
 FELDERÍTÉS FÁZIS 

 
Csapj fel a pakliból játékosok száma +1 kártyát. 
Óramutató járása szerinti irányba haladva sorban 
mindenki válasszon közülük 1-1 kártyát. Ismételjétek 
meg az egész eljárást még egyszer, csak ellenkező 
irányba. Csapd fel mindkét kapcsolatpakli legfelső 
lapját. Részletesen lásd a szabálykönyv 6. oldalán! 
 

 TERMELÉS FÁZIS 
 
Gyűjts be az árucikkeket a frakciótábládról, a 
megkötött üzleteidből és a termelő helyeszíneidről. 
 

 AKCIÓ FÁZIS 
 

LEHETSÉGES AKCIÓK: 
 

 Megépítesz egy helyszínt: dobj el annyi      jelzőt, 
amekkora a kártya távolság értéke (Distance). 

 

 Átépítesz egy helyszínt: dobj el 1        jelzőt, és egy 
játékban lévő helyszínt. Tegyél le egy új helyszínt, 
amelynek legalább az egyik típusa megegyezik az 
eldobottal. Kapsz 1 győzelmi pontot. 

 

 Üzlet megkötése: dobj el annyi      jelzőt, amekkora 
a kártya távolság értéke (Distance). 

 

 Rombolás: dobj el      jelzőket az ellenfél helyszíne, 
vagy a saját helyszíned után:  

 

  A kezedből: amennyi a helyszín távolsága. 
 

 Ellenfélnél: amennyi a helyszín védelmi értéke, +1 
minden      szimbólum után. 

 

 Használod egy kártya akcióját. 
 

 Elveszel / kijátszol egy kapcsolatkártyát: dobj el 2 2      
figurát, vagy 1 kezedben lévő kapcsolatkártyát, hogy 
felhúzhasd az egyik felcsapott kapcsolatkártyát. 

 

 Használod a frakciótáblád akcióját. 
 

 Passzolsz. 

 
 
 

TAKARÍTÁS FÁZIS 
 

Dobd elé az összes, nem elraktározott nyersanyagodat, 
kivéve a kártyáidat. Dobd el az összes jelzőt, amit egy 
aktivált helyszín képességére használtál. Dobd el a 
felcsapott és megmaradt kapcsolatkártyákat. 
 

SZIMBÓLUMOK 
 
 

NYERSANYAG SZIMBÓLUMOK 
 

ÜZEMANYAG 
 

VAS 
 

FEGYVER 
 

TÉGLA 
 

LŐSZER univerzális nyersanyag, ami mind a 4 
alapvető nyersanyagot helyettesítheti. Amikor 
kifizeted egy akció árát, a nyersanyagok helyett, 
ha akarsz, fizethetsz lőszerrel is, de fordítva ez 
már nem igaz. 
 
MUNKÁS 
 

KÁRTYA 
 
 KAPCSOLAT jelzők 
 
UNIVERZÁLIS KAPCSOLAT jelző. Amikor kapcso-
latjelzőt kellene használnod, akkor a 3 közül 
bármelyik helyett használhatod. 
 

ÁTÉPÍTÉS jelző 
 

PAJZS jelző 
 
GYŐZELMI PONT jelző 

 

 EGYÉB SZIMBÓLUMOK 
 

HELYSZÍN 
 

 stb. HELYSZÍN típusok 
 

HELYSZÍNEK KÉPESSÉGEI 
 
Termelő helyszínek: amikor megépül, AZONNAL 
megkapod az általa megtermelt javakat, és ettől kezdve 
minden következő termelési fázisban is. 
 

Képesség helyszínek: bizonyos képességgel rendelkezik, 
miután megépítetted, illetve az egész forduló során, ha 
bizonyos akciókat hajtasz végre. 
 

Akció helyszínek: amikor használod, tedd a megkövetelt 
nyersanyagokat a kártyájára, hogy jelöld, ebben a 
fordulóban már használtad ezt a helyszínt. 

 
 

NE FELEDD! 
 

 Tarts a nyersanyag és egyéb jelzőidet úgy magad 
előtt, hogy mindenki jól láthassa, mivel rendelkezel. 

 

 Ha átépítesz egy helyszínt, az új helyszínnek 
legalább az egyik típusa meg kell egyezzen az 
eldobottal. 

 

A JÁTÉK VÉGE 
 
A játék akkor ér véget, ha valamelyik játékos eléri a 
győzelmi pont táblán a 25 győzelmi pontot. Ha ez egy 
akció fázis alatt történik meg, még fejezzétek be az 
adott forduló akció fázisát, de a legutolsó takarítás 
fázist már ne hajtsátok végre! Ha a termelés fázisban 
történik meg, hajtsátok végre a termelés fázist, majd az 
azt követő akció fázist, de ebben az esetben is 
hagyjátok ki a legutolsó takarítás fázist! A legutolsó 
akció fázis befejezése után következik a pontozás! 
 

Mindenki +1 győzelmi pontot kap minden egyes 
helyszíne után, amit felépített az államában. 
 

A legtöbb győzelmi pontot szerző játékos győz. 
Természetesen. 
 

Döntetlen esetén, az győz közülük, akinek több 
nyersanyaga van. Ha ez is döntetlen, akkor az győz 
közülük, akinek több helyszíne van. Ha ez is döntetlen, 
akkor megosztozhatnak a győzelmen. 
 

PONTOSÍTÁSOK ÉS EMLÉKEZTETŐK 
(a többit lásd a 12. oldalon) 

 

Aranyszabály: ha egy kártyán vagy frakciótáblán lévő 
speciális utasítás ellentmond a szabálykönyvben 
leírtaknak, mindig a speciális utasítást kell követni, és 
ez esetben figyelmen kívül kell hagyni a szabályköny-
vet! Például: a legtöbb akciót csak egyszer lehet 
használni egy fordulóban, de a hajóroncs (Shipwreck) 
kártya szövege szerint az kétszer használható. A 
hajóroncs kártya szövege ez esetben felülbírálja a 
szabálykönyvet, emiatt kétszer használhatod. 
 

 Ha egy képesség vagy termelő helyszín valamilyen 
nyersanyagot ad, amikor megépítesz egy bizonyos 
típusú helyszínt, beleszámít az a kártya is, amit épp 
most építettél meg. 

 

 A nyílt termelő helyszíneket fordulónként csak 
egyszer lehet használni. Tartsd ellenfeled munkás 
figuráját a kártyán, hogy a használatát jelezd 
valamivel! 

 

 Nincs korlátozva, hogy hány helyszínt építhetsz 
meg, vagy hány kártyával üzletelhetsz. 

 

 Lehet az államodban több azonos nevű helyszín is. 
 

 Nincs limitálva a kezedben tartható kártyák száma. 
 

Ezeket együttesen 
alapvető nyersanyagoknak 
nevezzük. 
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