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A DOBOZ TARTALMA
4 Bázis kártya
16 Csoport jelölő (4 db  csoportonként)
72 Helyszín kártya
26 Kapcsolat kártya
8 Vezető kártya
16 Munkás jelölő
39 Készlet jelölő (hulladék, üzemanyag, fegyver,

építőanyag, univerzális készlet)
47 Győzelmi pont jelölő
11 Kapcsolat jelölő (hódítás, szövetség,

bekebelezés, univerzális)
2 Átépítés jelölő
1 Kezdő játékos jelölő

BEVEZETÉS
Az Egyesült Államok romokban hever, az eröforrásokért 

folytatott többéves küzdelemben teljesen meggyengült. Lázadó
gépek terrorizálják, tömegpusztító fegyverek a földig rombolták. 
Az ország egy  végtelen, meddö pusztasággá vált.

Ma, több mint harminc évvel a pusztítás után az emberiség lassan 
újra éledezni kezd hamvaiból. Új szövetségek próbálják 
megszerezni az uralmat az ország felett. Az ötven korábbi tagállam 
határai mára nem többek puszta vonalaknál a háború elötti 
térképeken. A remény új szikrája az emberiségnek az 51. álllam ötlete, 
mely foglalkoztatja az emberek és vezetöik képzeletét egyaránt. 

Négy csoport küzd az irányításért : 
New York, aki fáradhatatlanul vissza akarja állítania a régi 
Egyesült Államok mítoszát. Az Apalache-szövetség, bányászattal
foglalkozó iparmágnások csoportja, akik erejüket a bányászatból 
és a terjeszkedésből nyerik. A Kereskedök Céhe, akik kiterjedt 
kapcsolataik és üzleti érzékük révén szerezték hatalmukat. 
A Mutánsok szövetsége -egy igazán harcias csoport- ,akik az 
emberi faj örökösének tartják magukat, míg mások csak egy 
szörnyü, elfajzott vérszomjas hordát látnak bennük.

A JÁTÉK CÉLJA
Minden játékos a négy meglévő csoport valamelyikét irányítja,

és harcba szállnak a befolyásért a verseny megnyerése érdekében.  
A játék célja,hogy a legerősebbekké válljunk, a legtöbb győzelmi 
pont megszerzésével. A győztes büszkén bonthat majd lobogót az 
ország új vezetőjeként.

A JÁTÉK ISMERTETÉSE
A játékosok minden körben új kártyákat szereznek, ezzel 

újonnan felfedezett helyszíneket és új parancsokra váró vezetőket 
kapnak. 

A Helyszín kártyákat három különféle módon lehet kijátszani. 
A játékos választhatja a Hódítást, hogy ezzel hadizsákmányra tegyen 
szert. Ez egyszeri haszon, a kártya piros része mutatja.  
Választhatjuk a Szövetséget is, ami minden körben hasznot( bár 
kisebbet ) hoz, mértékét a kártya kék része mutatja. 
A harmadik út a Bekelebezés, amely lehetővé teszi a játékos számára, 
hogy egy területen található nyersanyagokat és a terület képességeit 
folyamatosan használja. Ezt a kártya szürke része mutatja ( középen).  

Bázis kártyák Helyszín kártyák Kapcsolat kártyákVezető kártyák

Készlet jelölők

Munkás jelölők
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Győzelmi pont sáv
(a doboz aljára nyomtatva)

Kapcsolat jelölők

Kezdő játékos
 jelölőCsoport jelölők Átépítés jelölők

Győzelmi pont
 jelölő
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 MEGFIGYELÉSI TERÜLET 
(5 lapot csapunk fel  az első fázisban)

Dobópakli
(minden játékosnak közös)

Húzópakli (kártyák 
hátlappal felfelé)

Jelölő halom
(minden játékban 

nem lévő és az  
elhasznált 

jelölők)

A játékos kezében:

3 állandó Kapcsolat kártya: Minden játékos itt építi ki saját
 csoportrendszerét:

Termelés típusú Helyszín kártyák*

Akció típusú Helyszín kártyák*A játékos 
kezében van 

minden ki nem 
játszott kártyája

KÖZÖS JÁTÉKTÉR

JÁTÉKOSMEZŐ JÁTÉKOSONKÉNT

A  TARTOZÉKOK  ELHELYEZKEDÉSE A JÁTÉK SORÁN 

A  Bázis kártya, rajta a 
nyersanyagok, amiket a 

kör során szerzett a 
játékos

A játékos úgy is szerezhet nyersanyagokat és képességeket,, 
ha  egy helyszín romjain egy új hasonló típusú helyszínt épít. 

A játékosok növelhetik hatalmukat a vezetőik parancsainak 
végrehajtásával, a területük növelésével és különböző akciókkal, 
melyek Győzelmi pontokat hoznak. Ha egy játékos eléri vagy 
meghaladja a 30 Győzelmi pontot, akkor az adott kör végén a 
játék véget ér .  Ekkor kiderül, hogy melyik csapat nyerte meg a 
hatalmat a feldúlt Államok felett.

ELŐKÉSZÜLETEK
CSOPORT VÁLASZTÁS

Minden játékos véletlenszerűen kiválaszt egy csoportot és 
elveszi az annak megfelelő Bázis kártyát, valamint a hozzátartozó 
három Kapcsolat kártyát. 

Tegyük félre az összes használaton kívüli Bázis kártyát és az ehhez 
tartozó kapcsolat kártyákat is, ezekre nem lesz szükség a játék során.

Minden játékos válassza ki csoportja négy csoportjelölőjét és  
tegyen közülük egyet a győzelmi pont sávon a 0 pontra. 

PAKLIK KÉSZÍTÉSE

Keverd össze az összes maradék kártyát (Helyszínek, Vezetők és 
Kapcsolatok), ossz minden játékosnak négyet és helyezd a maradék 
kártyát lefordítva az asztal közepére, ez lesz a húzópakli. 

 A legfiatalabb játékos kezd (az első szakasszal, a Megfigyeléssel), 
majd a többi játékos következik az óramutató járása szerinti 
sorrendben. Minden kör végén a kör első játékosa a Kezdő játékos 
jelölőt továbbadja a balján ülő következő játékosnak. 

Megjegyzés:Ha egy játékos kifogy a jelölőkből a játék során, 
akkor helyettesítőket kell használnia.

Példa kezdő csoport kártyákra:
egy Bázis kártya és három állandó Kapcsolat Kártya

Sajátosság típusú Helyszín kártyák*

*részletes  
magyarázat később a 

kártyák résznél

Csoport 
jelölők

Vezető kártya



3

3. A játék során szezett  zsákmány is beváltható készletre. A játékos 
bármennyi Zsákmány kártyát kijátszhat és annyi és olyan készletet 
kap, ami a kijátszott kártya/kártyák piros részén található. 

4. Minden termelés ikonnal rendelkező Helyszín kártya készletet 
termel a kártya közepén látható Készlet ikonoknak megfeleően.

Olvasd el a szabálykönyv „Kártyák” és „Ikonok” részét a kártyák 
és ikonok részletes leírásáért. 

Az első játékos kezd és óramutató járásával egyező irányban 
továbbhaladva minden játékos elveszi a neki járó megtermelt 
Készletet, Munkást, Kapcsolat jelölőt és Győzelmi Pontot. A 
megfelelő jelölőket a jelölő halomból veszzük el és minden játékos 
Bázis kártyájára tesszük. 

A Készleteket akciók végrehajtására használhatjuk. A 
Fegyvereket általában hódításhoz, az Üzemanyagot szövetség 
létesítésére, a Hulladékot terület bekebelezésére, míg az 
Építőanyagot egy Helyszín újraépítésére.

Az Egyéb vagyon a Munkásokat (akikkel terület specifikus akciókat 
lehet végrehajtani), a játékos kezében lévő plusz kártyákat és a 
Kapcsolat jelölőket foglalja magában. (melyek fajtától függően 
elősegíthetik a hódítást, szövetséget hoznak létre, vagy 
segítségükkel területet kebelezhetünk be) A különböző készletek 
helyszín-függő akciók végrehajtására is használhatók. 
Megjegyzések:

- A játékosok óramutató járásának megfelelően vesznek 
készletek jelölőket (a kezdő játékos kezd). Így lehetősége 
van a játékosoknak, hogy az ellenfelek lehetséges 
lépéseire következtessenek.

- Az Univerzális készlet bármelyik négy alapkészletet helyettesítheti.  
Az Univerzális készlet jelölő egy olyan segítség, mellyel a játékos 
időt nyerhet a termelés fázisban és majd csak később dönt, 
hogy a négy alapkészlet melyikére cserélje. 

- Fontos, hogy ebben a fázisban lehet győzelmi pontokat 
is szerezni (bizonyos Zsákmányoknak és Egyezségeknek
köszönhetően).

3. FÁZIS: AKCIÓK
Az akció fázisban a játékosok új Helyszíneket, Vezetőket, 

Megállapodásokat és Zsákmányokat szereznek és játszanak ki, valamint 
helyszínfüggő akciókat hajtanak végre.

Az első játékos kezd és a játék az óramutató járásával egyező
irányban  halad tovább.  Minden játékos végrehajt egyet a lehetséges

KÉSZLET JELÖLŐK

    Hulladék      Üzemanyag       Fegyverek       Építőanyag      Univerzális

EGYÉB VAGYON

Hódítás      Szövetség   Bekebelezés   Univerzális

GYŐZELMI PONT JELÖLŐK

A játék körökre osztva zajlik. Minden kör öt fázist tartalmaz az 
alábbiak szerint:

1. lépés: Megfigyelés
2. lépés: Termelés
3. lépés: Akciók
4. lépés: Győzelmi pontok számítása
5. lépés: Tisztogatás

1. FÁZIS: MEGFIGYELÉS
Ebben a fázisban a játékosok új kártyákat húznak a kezükbe 

(általában kettő felfelé fordított kártyát és egy lefordítottat)
Ennek a fázisnak az elején öt kártyát elveszünk a húzópakli 

tetejéről és felfordítva az asztal közepére tesszük őket.

Majd elkezdhetünk kártyákat húzni. A kezdő játékost követően
az óramutató járásával megegyező irányban halad tovább a kör.

A Megfigyelés fázis három részből áll. Az első részben a kezdő 
játékos választ egyet az öt felfordított kártyából, és kezébe veszi azt, 
a többi játékos már csak négy kártyából választ. (amennyiben valaki 
már nem tud négy kártyából választani, akkor a húzópakliból 
kell feltölteni a lapokat) 

A második részben minden játékosnak három kártyából kell 
választani (ha nincsen már három, az előző részben leírt módon kell 
pótolni a kártyákat). Az utolsó játékos már csak két kártyából 
választhat. A megmaradt utolsó kártyát a dobópakliba tesszük 
mindenféle következmény nélkül. 

A harmadik részben minden játékos húz egy lapot a húzópakliból. 
Megjegyzések: 

- Minden játékos úgy tartja a kezében kártyáit, hogy a többiek ne 
lássák.

- Ha a húzópakli elfogy a játék vége előtt, akkor a dobópaklit kell 
megkeverni és ebből lesz az új húzópakli.

- Ha a játékosok kifogynak a felfordított kártyából bármilyen 
okból, akkor a további kártyákat a húzópakliból kell felhúzni. 

10 KÁRTYA A KÉZBEN

Egy játékosnak soha nem lehet a Megfigyelés fázisban 10-nél 
több kártya a kezében. Ez a korlát a többi fázisra nem vonatkozik.

Ha egy játékos eléri a 10 kártyás határt,  és új kártyát kellene 
húzni, akkor ki kell húzni azt és rögtön el is kell dobni ( ahelyett, 
hogy a kezébe tenné )

2. FÁZIS: TERMELÉS
Négy módon szerezhetnek készletet a játékosok az aktuális körben.

1. Minden bázis kártya termel egy bizonyos Készletet és három 
embert (a bázis kártyán található ikonnak megfelelően)

2.  A játék  során minden megszerzett Megállapodás termel készletet 
a kártyán látható Készlet ikonnak megfelelően (az ikon a kártya kék 
részén látható)

A KÖRÖK MENETE (MINDEN KÖRBEN 5 FÁZIS)

Példa: 5 felfordított kártya, amit a Megfigyelés lépésbe választottunk
Munkás:                                              Kapcsolat jelölők:
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akcióiból. A játékos vagy végrehajt egy akciót vagy passzol (utóbbit 
akkor, ha nem tud, vagy nem akar több akciót végrehajtani) HA 
EGYSZER PASSZOLT A JÁTÉKOS, AKKOR ABBAN A KÖRBEN MÁR 
NEM HAJTHAT VÉGRE TOVÁBBI AKCIÓT/AKCIÓKAT. (az ő akcióköre 
ezzel végetért)

Semmilyen módon nincsen korlátozva, hogy a játékos milyen 
sorrendben hajta végre az akcióit (például: helyszín átépítése, 
kártyák eldobása vagy munkás küldése ).

Miután minden játékos végrehajtott egy akciót, a következő akció 
kör jön.  Ez a folyamat addig tart, amíg minden játékos nem passzol, 
ekkor következik a negyedik fázis. 

A játékosok számára a következő akciók állnak rendelkezésre:
- Meghódíthat egy helyszínt
- Szövetséget hozhat létre
- Bekebelezhet egy helyszínt
- Kijátszhat egy új vezetőt, vagy kicserélheti meglevő vezetőjét
- Kidobhat két kártyát és húz egy újat a húzópakliból
- Egy munkást küldhet dolgozni az egyik helyszínre
- Egy munkást küldhet egy ellenséges Helyszínre
- Két munkást küldhet másodszor is dolgozni egy helyszínre
- Két munkást Készletért küldhet
- Végrehajthatja a vezető különleges akcióját. 

               (ez csak a „Baby Swift” vezérkártyára vonatkozik )

A szabálykönyv „Akciók” részében az egyes akciók részletesebb 
leírása megtalálható.

4. FÁZIS: GYŐZELMI PONTOK SZÁMÍTÁSA
A negyedik fázisban minden játékos összesíti a győzelmi 

pontjait. A győzelmi pontok NEM ADÓDNAK KÖRRÖL-KÖRRE 
ÖSSZE, hanem megszámoljuk a játékban lévő helyszínkártyáinkat 
és vezérkártyáinkat (mindegyik 1-1 győzelmi pont) és a játékos 
kártyáin lévő győzelmi pontokat (bázis, helyszín, és vezető) és 
ezel összegét Jelöljük meg a  győzelmi pont számláló sávon. (A 
pontozás részletes leírása példával a hetedik oldalon található.)

5. FÁZIS: TISZTOGATÁS
A játékosok minden kör végén eldobják a megmaradt Készlet, 

Munkás, Kapcsolat és Átépítés jelölőjüket. A csoportjelzőket 
vissza kell adni a tulajdonosuknak. Kivétel: olyan kártyák, amelyeken 
„megtartás” ikon van (ilyenek: „„Warehouse”, „Basement”, és a 
Vezető kártyák), ezek lehetővé teszi a játékosnak, hogy bizonyos 
számú Készletjelölőt megtartson a körök között

El kell dobni minden olyan jelölőt is, amit valamelyik kártyára
lett tettünk, hogy egy akciót kifizessünk vele/velük.

A JÁTÉK VÉGE
Ha valamelyik játékos eléri a harminc pontot a negyedik 

fázisban, akkor az az adott kör lesz az utolsó a játékban. Ennek a 
körnek a végén lesz vége a játéknak is. Az a játékos nyer, akinek a 
legtöbb a győzelmi pontja van. Ha több játékos egyenlő győzelmi 
ponttal rendelkezik, akkor az a játékos a győztes, akinek a kezében 
több kártya van. Ha még mindig döntetlen az állás, akkor az a 
játékos nyer, akinek a legtöbb felhasználatlan Készlete és Munkása  
van. Ha még mindig döntetlen van, akkor nincsen győztes.

GYŐZELMI PONTOK SZERZÉSE:
Győzelmi pontot többféleképpen lehet szerezni (ezek részletes 
leírását a szabálykönyv későbbi részében találjuk, az egyes kártyák 
és akciók fajtáinak leírásával együtt)

- Minden játékban levő Helyszín kártya 1 győzelmi pont (nem 
kapunk értük Gzőzelmi pont jelölőt)

Minden játékban lévő vezető 1 Győzelmi pontot ér (nem kapunk 
értük Gzőzelmi pont jelölőt)

Minden átépített Helyszín/kicserélt Vezető 2 Győzelmi pontot ér 
(1 pont, mivel ez egy Helyszín/Vezető volt, és még 1 pont az átépítésért 
/a vezető kicseréléséért) A játékos 1 Győzelmi pontot pontot a kettes 
felével felfelé a bázisára tesz. Ha az átépített helyszín, kicserélt vezető 
rendelkezett Győzelmi pottal, akkor azokat is feltesszük a játékos 
bázisára.

Néhány ZSÁKMÁNY és MEGEGYEZÉS is ad Győzelmi pontot, 
ezeket ilyenkor a Bázis kártyára kell tenni.

Néhány HELYSZÍN ad Győzelmi pontot, ezeket ilyenkor a  megfelelő 
helyszín kártyára kell tenni. 

A Győzelmi pont jelőlőket a megszerzett győzelmi pontok jelölésére 
használjuk. A játkosok nem használnak Győzelmo pont jelőket, ha 
a meglévő Helyszínüket vagy Vezetőjüket akarják jelezni, hiszen 
ezek már mind alapból is 1 Győzerlmi pontot érnek. 

Kártyán lévő Győzelmi pont jelőlőket nem lehet kicserélni, mert 
az értékük és a számuk is egyformán fontos (a legtöbb kártyával 
nem lehet további pontot szerezni, ha az már 3 Győzelmi pontot 
szerzett) 

A bázis kártyán található Győzelmi pont jelőlőket ki lehet cserélni.

4
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Megjegyzés: A kártyákon található különleges szabályok egyes 
esetekben módosíthatják az eredeti játékszabályt. 

Négy fajta kártya van a játékban: Bázis kártya, Kapcsolat kártya, 
Helyszín kártya és Vezető kártya.

BÁZIS KÁRTYÁK
Mind a négy csoportnak meg van a saját Bázis kártyája

Mutánsok Szövetsége     Kereskedők Céhe     New York          Appalache Szövetség
          Bázis kártya                     Bázis kártya         Bázis kártya                  Bázis kártya

  A Bázis kártyákat termelésre használhatjuk, valamint csatolhatunk 
hozzá Megállapodást és Zsákmányt is a játék során.
  Egyidőben maximum három Megállapodás és/vagy Zsákmány 
kártya lehet a játékos Bázis kártyalapja alá téve.
  A Bázis szolgál az aktuális készlet jelölők tárolására is, amit a 
Megállapodásaiddal,  Zsákmánnyal,  egy  terület átépítésével

vagy egy vezető lecserélésével szerzel. 
Nincsen maximuma a bázison egy körben 
tartható készlet jelölők számának.

1 Bázis kártya 
2 Zsákmány és

1 Megállapodás 
kártyával

KAPCSOLAT KÁRTYÁK
12 állandó Kapcsolat Kártya és 14 egyszer használatos Kapcsolat 

kártya van a játékban.

állandó Kapcsolat Kártya     egyszer használatos Kapcsolat Kártya

A Kapcsolat kártyákat Hódítás végrehajtásához, Szövetség és 
Bekebelezés akciókhoz lehet használni (színüktől függően). Az akciók 
részletes leírása a szabálykönyv „Akciók” részében található.

      Hódítás                Szövetség         Bekebelezés

A Kapcsolat kártyák két fontos információt tartalmaznak. 
Az egyik a hatótávolságuk (a kártya kijátszásához szükséges) és 
az áruk, melyet meg kell fizetni értük mikor használni akarjuk azt. 
Ha a kártyán nincsen ár feltüntetve, akkor az ingyen használható. 

                     

                                     KAPCSOLAT KÁRTYA

                       Készlet költség                 Hatótávolság

         Hódítás hatótávolság                             Szövetség hatótávolság

     Bekebelezés hatótávolság                         Univerzális hatótávolság

Kezdetben minden játékosnak 3, a csoportjának megfelelő Állandó 
Kapcsolat kártyája van. Mindegyiket körönként egyszer lehet 
használni. A játékos ráteszi a megfelelő Készlet jelölőt, hogy jelezze, 
hogy azt a kártyát már használta.  A kártyát a következő körben újra 
használhatja majd.

Az Állandó Kapcsolat kártyákon kívül vanak még Egyszer 
használatos Kapcsolat kártyák is, melyek a húzópaklikban vannak. 
Ezeket a kártyákat rögtön el kell dobni, mihelyt hatásuk teljesült. 

HELYSZÍN KÁRTYÁK
A Helyszín kártyák különböző épületeket, karaktereket, gépeket 
jelölhetnek. 

KÁRTYÁK

ZSÁKMÁNYKÁRTYA 
NEVE

KÁRTYA
TÍPUSA

MUNKÁS
SZIMBÓLUM

MEGÁLLAPODÁS

KÁRTYA 
KÉPESSÉG

TÁVOLSÁG

Kapcsolat 
Kártyák
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Zsákmány: a kártyának ez a része fontos, ha Zsákmányként
játsszuk ki. 
Megállapodás: a kártyának ez a része fontos, ha  Megállapodásként 
játszuk ki
A kártya képessége: (azaz Termelés, Helyszín függő Akció vagy 
más képesség) A kártyának ez a része a fontos, ha Helyszínként 
játszuk ki (Szövetség vagy Bekebelezés eredményeként)
Távolság: Egy hatótávolság érték, amihez szükség van, hogy a kártyát 
Zsákmányként, Helyszínként vagy Megállapodásként játszuk ki. 
A kártya típusa: Ezek ikonok, amiket többféle szituációban is 
használunk (beleértve az átépítést és bizonyos Akciókat is)
Munkás/Gyár ikonok: Ezek az ikonok határozzák meg, hogy hogyan 
lehet egy kártyát a Termelés és az akció fázisban használni.

ZSÁKMÁNY, MEGÁLLAPODÁS, HELYSZÍN

Négy módon lehet kijátszani egy Helyszín kártyát. Ezek eredménye 
a következő

AKCIÓ: HÓDÍTÁS             ZSÁKMÁNY

AKCIÓ: SZÖVETSÉG                                    MEGÁLLAPODÁS

AKCIÓ: BEKEBELEZÉS                                                                               HELYSZÍN
AKCIÓ: ÁTÉPÍTÉS
ZSÁKMÁNY: készletet , kártyát vagy Győzelmi pontot

eredményeznek, amely a kártya piros részén látható. Dobj el egy 
Zsákmány kártyát a termelés fázisban hogy megszerezd a 
kártya hasznát. Akármennyi Zsákmány kártya eldobható a Termelés 
fázisban.

MEGÁLLAPODÁSOK: A kártya kék részén látható kártyákat, 
Gzőzelmi pontokat és készletet kaphatja meg a játékos. Ezeket a 
Termelés fázis minden körében megkapjuk.

HELYSZÍN: A kártya közepén látható Készletet és akciókat 
garantálja a játékosnak ( az erre vonatkozó szabályok szerint ). A 
játékos a készletet a Termelés fázisban kapja meg, az akciót az 
Akció fázisban hajthatja végre (egy Munkás küldésével ) Más 
kártyák egyéb képességeket nyújtanak (részletes leírás taláható a 
kártyák képességeiről a szabálykönyv végén). 

MUNKÁS ÉS GYÁR IKON TÍPUSOK

Munkás és Gyár ikonok négy különböző párosításban 
találhatók meg, melyek mindegyikének különböző jelentése van.

1. AKCIÓ (Munkás ikon alul és egy áthúzott munkás ikon  
felül) Ha ezt az ikont használjuk, ki kell adnunk egy Munkás 
jelölőnket (a játékos egy-egy Munkás jelölőjét a kártyára teszi 
jelezve ezzel, hogy ezt az Akciót használta )

2. NYÍLT TERMELÉS (egy Gyár ikon alul és egy munkás ikon 
felül) Ez amellett, hogy ingyen termel készletet a tulajdonosának (a 
termelés fázis minden körében), lehetővé teszi más játékosnak is, 
hogy használja a kártya képességét egy Munkás jelőlőt ráhelyezve. 
Részletes leírást a szabálykönyv „Akció” részében találunk.

3. ZÁRT TERMELÉS (egy gyár ikon alul és egy áthúzott 
munkás ikon felül) Ezek a kártyák ugyanúgy  működnek, mint a 

ACKCIÓ
(zárva)

NYÍLT
TERMELÉS

ZÁRT 
TERMELÉS

nyílt termelés kártyák (azaz a termelés fázis minden körében 
ingyen termelnek nyersanyagot). Különbség csak annyi, hogy 
ezeket más játékos nem használhatja semmilyen formában.

4. Sajátosság (alul egy áthúzott gyár ikon felül egy áthúzott 
munkás ikon) Ezek a kártyák nem termelnek készletet, hanem 
valamilyen sajátossággal bírnak. 

A „HÁROM HELY” SZABÁLY
Több Helyszín kártya is lehetővé teszi Győzelmi pontok szerzését 

illetve azt, hogy pótlólagos Megállapodás és Zsákmány kártyákat 
helyezzünk el alá. Van azonban egy határ, egyetlen kártya sem
hozhat többet, mint három Győzelmi pont jelölő és nem lehet háromnál 
több kártyát csatolni hozzá (Zsákmány és Megállapodás). Ez azt 
jelenti, hogy a győzelmi pontot hozó kártyák, ha három pontot 
hoztak, többet már nem hozhatnak. Egy olyan Helyszín, amely
használatonként egy győzelmi pontot termel, maximum 3 
gyözelmi pontot termelhet. Egy olyan helyszín, ami körönként 2
győzelmi pontot termel, maximum 6 győzelmi pontotot termelhet. 

VEZETŐ KÁRTYÁK
Egy vezető kijátszása semmibe sem kerül a játékosnak. 

(ezeken a kártyákon a távolság érték nullával egyenlő) Egy adott 
időben egy játékosnak csak egy Vezetője lehet.

A vezető cseréje az ezt kijátszó játékost egy Győzelmi 
ponttal jutalmazza. Új vezető kijátszásához a játékosnak ki kell 
adnia egy „fegyver”-t a Készletéből és a meglevő Vezetőt el kell 
dobnia. A régi Vezetőt helyettesíti az új Vezetővel. Figyeljünk rá, 
hogy megtartsuk az eldobott kártyán lévő Győzelmi pont jelölőket, 
-helyezzük ezeket a Bázis kártyánkra.

Vezető kártya

Készlet: A vezető kártyán látható készletet azonnal megkapjuk, 
mihelyt egy Vezetőt játékba hozunk. Ezeket a készleteket addig 
tarthatjuk a kártyán, amíg fel nem használjuk őket vagy Vezetőt 
nem cserélünk. Ha eldobjuk a Vezető kártyát, a rajta lévő Készlet 
jelölőket a Bázis kártyára helyezzük át.

Győzelmi pontok. Minden játékban lévő Vezető egy pont. Ezen 
felül minden Vezető kártya hozhat még pontokat, ha teljesülnek a 
kártyán látható feltételek. (azaz kijátszuk a megadott típusú kártyát, 
Zsákmányt szerzünk, Szövetséget hozunk létre vagy Átépítést hajtunk 
végre). Ezeket az extra győzelmi  pontokat azonban csak akkor
kapjuk meg, ha a Vezetőt már a követelmények teljesítése előtt

Zsákmány/Megállapodás kártyák az „ 
Office Block” kártyához csatolva (a 
Kártya Sajátossága ezt megengedi .

3 Győzelmi pont van 
elhelyezve a „Rebuilt 

Town” kártyán. 

SAJÁTOSSÁG
(zárva)
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kijátszottuk. Más szavakkal: ha a követleményeket a kártya kijátszása 
előtt teljesítjük, akkor nem kapjuk meg az érte járó győzelmi 
pontokat. A „Baby Swift” kártya különbözik az összes többi Helyszín 
kártyától, ez nem akkor hoz pontot, ha a rajta látható feltételeket 
teljesítjük, hanem akkor, ha végrehajtuk a „Baby Swift” kártyán 
látható akciót.
Minden vezető maximum 5 Győzelmi pontot gyűjthet össze a játék 
során.

HELYSZÍN KÁRTYÁK ÉS VEZETŐ KÁRTYÁK  ELHELYEZÉSE

Kövesd a lap jobb szélén látható elrendezést, ha Vezető vagy 
Helyszín kártyát teszel a Játékterületedre.
- A Vezető kártyát a Bázis kártya bal oldalára tesszük
 -A nyílt illetve zárt termelés típusú Helyszín kártyák a felső sorban
   vannak
- Sajátosság típusú Helyszín kártyák középen találhatóak
- Akció típusú Helyszín kártyák az alsó sorban vannak. 

Vezető
kártya

Bázis 
kártya

Termelés típusú kártyák

Sajátosság tipusú kártyák

Akció típusú kártyák

Minta kártyák egy játékos játékterületén

GYŐZELMI PONTOK SZÁMOLÁSA
Az első kör után a játékosnak egy Helyszín kártyája van játékban és a kártyán van egy 

Győzelmi pont jelőlő az egyes értékével felfelé.

A játékos szerez összesen 2 győzelmi pontot. A játékos ezután a csoprtjelölőjét a 
kettesre helyezi a Győzelmi pont jelőlő sávon.

A második kör után van a játékosnak egy új Helyszín kártyája és egy új Győzelmi Pontja az 
előző körben megszerzett kártyán. Az újonnan megszerzett kártyán is szerzett egy Győzelmi 
pontot. A játékosnak most már két Helyszín kártyája van játékban, az egyiken kettő Győzelmi 
Pont  van, a másikon egy Győzelmi pont:

A játékos most öt pontot kap (kettő győzelmi pontot az első Helyszín kártyán, egy győzelmi
pontot a második Helyszín kártyán és még kettő győzelmi pontot a két Helyszín 
kártyáért). A játékos az ötödik helyre teszi a Győzelmi pont jelölő sávon a csoport jelőlőjét. 
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Most a játékosok által használható akciók részletes leírása 
következik.

HATÓTÁVOLSÁG

                                           Hódítás                    Szövetség           Bekebelezés

Ahhoz, hogy egy Hódítást, Szövetséget vagy Bekebelezést 
hajtsunk végre, a kívánt kártya hatótávolság értékét el kell érnünk 
vagy meg kell haladnunk. Ennek eléréséhez megfelelő értékű és 
színű Kapcsolat kártyákat vagy Kapcsolat jelölőket kell kijátszani. 
Az egyes Kapcsolat kártyák és Kapcsolat jelőlők értéke összeadódik.  
A játékosok nem oszthatják szét egy Kapcsolat kártya vagy
Kapcsolat jelölő értékét több akció között. A kijátszandó kártyán 
látható távolság értékkel egyenlő, vagy annál nagyobb összértékű 
Kapcsolat kártyát és Kapcsolat jelölőt kell a játékosnak raknia. 

        AKCIÓ: HÓDÍTÁS
A Hódítás akció lehetővé teszi a játékos számára, hogy egy 

Helyszín kártyát zsákmányként játszon ki.  A játékosnak legalább 
annyi Hódítás hatótávolság összértékű Kapcsolat kártyát és 
Kapcsolat jelölőt kell kijátszania, mint ami a kijátszandó Helyszín 
kártyán látható. 

PÉLDA: A játékos használja a „Mutants” Kapcsolat kártyát és egy 
Kapcsolat jelölőt, hogy az „Assembly plant” kártyát ki tudja 
Zsákmányként játszani.  A kapcsolat kártyán és a Kapcsolat jelölőn 
található hatótávolságok összértéke 3 (ami megfelel az „Assembly
Plant” kártyán található értéknek).

Tegyük a Helyszín kártyát a Bázis kártya alá úgy, hogy az 
előbbinek csak a piros része látszódjon ki. Ennek eredményeként a 
kártya most már Zsákmányként kezelendő.
Jegyezd meg, hogy bizonyos helyszín kártyák („Office Block”, „ City 
Hall”, „Hideout” vagy „Old Slaughterhouse”) lehetővé teszik, hogy 
a játékos ezek alá is Zsákmányt tegyen ugyanúgy, mintha azok 
Bázis kártyák lennének.

                                        

Fontos, hogy egy játékos bármennyit kijátszhat a Zsákmányaiból 
bármikor a játék során (például, hogy helyet csináljon további 
Zsákmány vagy Megállapodás kártyának )

        AKCIÓ: SZÖVETSÉG LÉTREHOZÁSA
A Szövetség akció lehetővé teszi a játékosnak, hogy egy Helyszín 

kártyát Megállapodásként játszon ki. A játékosnak legalább olyan 
Tárgyalás hatótávolsága összértékő Kapcsolat kártyát és/vagy Kapcsolat 
jelölőt kell kijátszania, mint a kijátszandó kártyán látható távolság 
érték.

PÉLDA: A játékos használja „Junk Train” Kapcsolat kártyát 
hogy a „Storehouse” kártyát Megállapodásként ki tudja játszani. 
A kijátszott Kapcsolat kártya hatótávolság értéke: 2 (ez  
eléri a „Storehouse” kártyán láható távolság értéket)

Tedd ezt a kártyát úgy a Bázis kártya alá, hogy csak a kék része 
látszódjon ki. Így a kártya már Megállapodásként kezelendő.

Jegyezd meg, hogy egyes Helyszín kártyák („Office Block” vagy 
„City Hall”) lehetővé teszik a játékosnak, hogy ezek alá is Megállapodás 
kártyákat tegyen, mintha ezek is Báziskártyák lennének. 

Jegyezd meg, hogy a játékosok a játék során bármikor  
bármennyi Megállapodás kártyát kijátszhatnak (ezzel helyet 
csinálva más Megállapodás vagy Zsákmány kártyának )

        AKCIÓ: BEKEBELEZÉS
A bekebelezés lehetővé teszi a játékosnak, hogy egy Helyszín 

kártyát helyszínként játsszon ki.A játékosnak ehhez fel kell 
használnia Kacsolat kártyát és Kapcsolat jelőlőt, amiken legalább a 
kijátszandó Helyszín kártyán megadott távolság értékének megfelelőt 
bekebelezés hatótávolsága összérték található

Helyezd a Helyszín kártyát a Bázis kártya jobb oldalára. Ennek 
eredményeként a kártya most Helyszínként van a játékban és így 
a piros és kék részei nem számítanak

Ha az újonnan megszerzett Helyszín Termelés típusú, akkor a neki 
megfelelő Készlet jelölővel (jelölőkkel) rajta kell azt a játékba 
hozni. 
Most a játékban lévő Helyszín 1 győzelmi pontot ér. 

AKCIÓK

Egy Helyszín kártya 
Zsákmányként 

kijátszva

Helyszínkártya 
Helyszínként kijátszva

Helyszínkártya 
helyszínként 

kijátszva

HATÓTÁVOLSÁG 
IKONOK
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AKCIÓ: 2 KÁRTYA ELDOBÁSA 
ÉS 1 ÚJ HÚZÁSA A HÚZPAKLIBÓL

A játékos választhatja, hogy eldob két kártyát a kezéből és húz 
egy kártyát a pakliból.

AKCIÓ: EGY MUNKÁS MUNKÁBA  
KÜLDÉSE EGY HELYSZÍNRE

A játékos egy munkást küldhet egy Helyszínre azért, hogy a kártya 
alján látható Helyszín-függő Akciót végre tudja hajtani.  A játékos 
letesz egy Munkás jelőlőt arra a kártyára, amit ki akar játszani. Az 
akció azonnal megtörténik. 

Fontos megjegyzés: egyes kártyák („Barracks” és Thieves’s 
Caravans”) használatához két munkásra van szükség egy helyett. 

Akció típusú Helyszín kártya. 
Egy munkásra van szükség, hogy a rajta 

látható Akciót végre tudjuk hajtani.

AKCIÓ: MUNKÁS MÁSODSZORI
MUNKÁBA KÜLDÉSE EGY HELYSZÍNRE

Ha a játékos második alkalommal is végre akar egy Helyszín-
függő akciót hajtani, akkor egy munkás helyett már kettőt kell 
oda küldenie („Barrack” és „Thieves’ Caravan” kártyák esetén 3-at) 
Egy helyszínt kettőnél többször nem lehet egy körben használni.

AKCIÓ:  MUNKÁS KÜLDÉSE
ELLENFÉL HELYSZÍNÉRE

A játékos elküldheti munkását valamelyik ellenfele egy 
Helyszínére, ha az nyílt termelés típusú és szeretné az ott látható 
Termelési tulajdonságot használni. Az Akciót végrehajtó játékos 
megszerzi a Helyszín termelte Készletet. (akkor is, ha ott nem 
Termelés fázis van)

Játékosonként a játék során összesen háromszor tehetjük 
ezt meg. Minden alkalommal a használt Helyszínre tesz a játékos  
egy csoport jelölőt, továbbá egy ellenfél adott helyszínét a játékos 
egy körben csak egyszer használhatja.

Nyílt termelés típusú helyszín

AKCIÓ: ÁTÉPÍTÉS
Az átépítés akció lehetővé teszi a játékosnak, hogy egy Helyszín 

kártyát, helyszínként játszon ki úgy, hogy annak távolság értékét 
figyelmen kívül hagyja.  A játékos kijátszik egy Építőanyagot a 
készletéből és eldob egyet a játékban lévő Helyszín kártyáiból. Az 
eldobott Helyszín kártya helyére teheti az új Helyszín kártyáját. Ahhoz 
azonban, hogy ezt az akciót végre lehessen hajtani, legalább egy 
közös Kártyatípus ikonnal kell, hogy rendelkezzen a két kártya.

PÉLDA: A játékos a „Scrapyard” kártyát szeretné kijátszani 
Átépítés akcióval. Fizet ezért egy Építésőanyag jelőlőt és 
eldobja a korábban kijátszott „ Heavy Gear” kártyát és a 
„Scrapyard” kártyát a helyére teszi. ( a két kártyának van egy 
közös kártyaptípusa

A két azonos ikon követelmény teljesítve
(mindkét kártyán van legalább egy közös kártya

típus ikon)
A játékos a normál játékszabály szerint helyezi el az új Helyszín 

kártyáját. A kártya ezzel a játékos Helyszínévé válik (piros és kék részek 
már nem számítanak). Ha az eldobott kártyán voltak Készlet jelölők, 
akkor ezeket fel kell tenni a játékos Bázis kártyájára. 

Jegyezd meg, hogy az eldobott kártyával megszerzett Győzelmi 
pontok nem vesznek el, azokat is át kell tenni a játékos Bázis kártyájára.  
Ráadásként a játékos minden végrehajtott átépítés akció után kap egy 
Győzelmi pontot. 

Ha az új Helyszín Termelés  típusú, akkor a megfelelő Készlet jelölőkkel 
együtt kell a játékba hozni. 

Körönként minden játékos csak egy Átépítés akciót hajthat végre 
Építőanyag megfizetésével. Ha további átépítéseket szeretne ezen 
felül, akkor mindig 1-1 Átépítés jelölőt kell felhasználnia (ezek bizonyos 
kártyákkal szerezhetők: „Bulldozer”, „Excavator” vagy „Mr. President”) 
Ha Átépítés jelölő használatával hajtjuk végre az Átépítést, az nem kerül 
egyetlen Készletünkbe sem.  Egy körön belül akárhányszor végrehajthatjuk, 
feltéve, hogy rendelkezünk a szükséges számú Átépítés jelölővel. 

AKCIÓ: ÚJ VEZETŐ KIJÁTSZÁSA VAGY 
A MEGLÉVŐ CSERÉJE

Ha nincsen a játékosnak egyetlen Vezetője sem játékban, akkor 
minden költség nélkül hozhat egy újat a játékba. Ha fizetünk egy 
„Fegyver” jelölőt, akkor a meglévő Vezetőnkent cserélhetjük ki egy 
újra. Ekkor a régi vezetőt el kell dobni. 

Emlékezz rá, hogy az eldobott Vezető Győzelmi pontjai nem 
vesznek el, azokat át kell helyezni a Bázis kártyádra. Ezen felül 
minden egyes Vezető csere egy Győzelmi pontot eredményez.
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KÁRTYA IKONOK

A játékos csak nyílt termelés típusú helyszínre küldhet munkást.

Zárt termelés típusú helyszín

Ha egy munkást küldünk az ellenfél egyik helyszínére, akkor oda 
kell helyeznünk egy csoportjelölőt és egy munkásjelölőt adunk az 
ellenfélnek. Ezt a munkást ő használhatja az adott fázis végéig.

VAGYON:
Minden Vagyon ikon az adott kategória egy jelölőjét 
mutatja

Készletek
- Hulladék

-Fegyverek

-Üzemanyag

-Építőanyag

-Univerzális készlet

Munkások:

Munkás 

Kapcsolatok

-1/2-3 Bekebelezés hatótávolság 
Ezek a hatótávolságok lehetővé teszik a játékos 
számára, hogy 1/2/3 Távolság értékkel rendelkező 
helyszíneket bekebelezzenek, vagy a bekebelezési 
hatótávolságot 1 /2/3-mal növeljék

-1/2/3 Szövetség hatótávolság 
Ezek a hatótávolságok lehetővé teszik a játékos 
számára 1/2/3 távolság értékekkel rendelkező 
Helyszínekkel való Szövetséget, illetve a Szövetség 
hatótávolságot 1/2/3-mal növelik.

--1/2/3 Hódítás hatótávolság 
Ezek a hatótávolság értékek lehetővé teszik a 
játékos számára, hogy meghódítsanak 1/2/3 
távolság értékű helyszíneket, vagy növeljék a 
Hóditás hatóvolságának értéket 1/2/ 3-mal. 

-1/3 Univerzális távolság 
Ez a hatótávolság érték mindhárom akciót lehetővé 
teszi a játékos számára, ha azok 1/2/3 értékűek, vagy 
bármelyikhez szükséges hatótávolság értéket növeli
1/3-mal. 

GYŐZELMI PONTOK:
- Győzelmi pont jelölő 1  értékkel

      - Győzelmi pont jelölő 2  értékkel
KÁRTYÁK:

- Egyszer használatos kártyák: Ezzel az ikonnal rendelkező 
kártyák csak kijátszásukkor adják a rajtuk feltüntetett 
készletet. 
 - Tartós kártya. Ezen a kártyán található készlet jelölőket 
az ötödik fázis végén nem kell eldobni (azaz ezek 
halmozódhatnak körről körre)

- Bármely a játékos kezében lévő kártya

- A húzópakli felső kártyája

- Zsákmány

- Megállapodás

- Zsákmány vagy Megállapodás

- Kártya típusok

Megjegyzés: Ahhoz, hogy egy Helyszín Kártyára egy 
másik Helyszín kártyát építsünk (átépítés akció), a 
két kártyának legalább egy típusban egyeznie kell.

Megjegyzés: „Univerzális Készlet” ikonnal rendelkező 
kártyán az ikon nem mind a négy készletfajtára utal, 
hanem ez is egy önálló típus az Univerzális Készlet 
típus ikon. 

Egy adott Helyszínt akár több ellenfél is használhat. Ha egy 
játékos passzolt, akkor az ő helyszíneire a többi játékos már nem 
küldhet munkást.

AKCIÓ: KÉT MUNKÁS 
KÉSZLETÉRT KÜLDÉSE

A játékos eldobhat két munkás jelölőt és így szerezhet egy 
készlet jelölőt. A játékban szerezhető négy készlet bármelyikét lehet 
választani. (Hulladék, Üzemanyag, Fegyver vagy Építő anyag)



11

- Termelés kártya: ezek a kártyák Készletet termelnek 
a Termelés fázisban. Bekebelezésnél vagy Átépítésnél 
helyezezzük ezt a kártyát a Bázis kártyától jobbra.

- Munkás szükséges: a játékosnak egy Munkás jelölőt 
kell fizetni, ha használni akarja ezt a kártyát.

- Lezárt Helyszín. Az ellenfelek nem küldhetnek 
munkásokat, hogy használni tudják a kártya 
képességeit.

- Sajátossággal rendelkező Helyszín. Helyszín sajátosságok 
mindig aktívak időzítéstől függetlenül és az Aktiválásához 
nincsen szükség egyetlen munkásra sem. 

- Helyszín távolság. Ha egy játékos Hódítani
akar, Szövetséget akar létrehozni vagy egy  
Helyszínt akar bekebelezni, a játékosnak el 

kell érnie legalább a kártyán feltüntetett Hódítás, 
Szövetség létrehozás vagy Bekebelezés távolság 
értéket (meg is haladhatja azt)
- Vezető távolsága . Vezetőt Kapcsolat kártya vagy 
kapcsolat jelölő kijátszása nélkül lehet kijátszani.
HELYSZÍN SAJÁTOSSÁGOK:

- Plussz hely három Megállapodásnak vagy Zsákmánynak.
A kártya tulajdonosa Zsákmányok és Megállodások 
tetszőleges kombinációját teheti a rendelkezésre álló 
három helyre. (pl: 1 Megállapodás és 2 Zsákmány)

- Dobd el X-t, hogy Y-t kapj 
Példák: 

- Egy üzemanyag Készlet jelölő eldobásával 
egy Kapcsolat jelölőt kap a játékos, melynek a 
Szövetség hatótávolság értéke 3.
- Egy játékban lévő megállapodás eldobásával 
2 Győzelmi pontot kap a játékos.

- Játékterületed minden ilyen kártyája X-t ad 
Megjegyzés: Ez igaz a kijátszott és a későbbiekben 
kijátszandó kártyákra is. 
Megjegyzés: Győzelmi pontok tekintetében igaz a három 
GYP-s korlát (a három hely szabálynak megfelelően)
Példák:

- Minden „Hulladék” kártya a saját játékmezőn egy 
„Hulladék” Készlet jelőlőt jövedelmez. 
- Minden „Nyersanyag” típusú kártya a saját játékmezőn 
egy Győzelmi pontot jövedelmez.

- X követelményének teljesítése után Y-t kapunk  
(ez az ikon a vezető képességekre korlátozódik 
ugyanabba a körben.

- Készlet tároló.  Egy tárolóban maximum három 
Készlet jelőlőt lehet tárolni.  Jelőlő tárolóban való 

elhelyezése és onnan eltávolítása semmibe sem kerül. Tarolóban 
lévő Készlet jelőlőket nem lehet ellopni. 

- Készlet kombó. Ez egy hely 
három meghatározott Készlet számára. A kártyára helyezett készlet 
jelőlő addig ott marad, amíg el nem készül a kombó.  Addig nem 
lehet használni semmilyen másik akcióhoz és el sem lehet lopni 
őket. A Készlet jelőlő kártyára való helyezésének nincsen 
költsége, azonban az akció (azaz a kész Készlet kombó beváltása 
2 Győzelmi ponrtra ) egy Munkás jelőlőbe kerül.

Egy készlet jelőlő ellopása. Vegyél el egy készlet jelőlőt 
az általad tetszőlegesen kiválasztott ellenféltől. 

-Átépítés. Hajts végre az átépítés akciót.

- Univerzális átépítés. Egy átépítés végrehajtása anélkül, 
hogy a felhasznált kártyák kártyatípusát figyelembe 
vennénk.

- A Megfigyelés fázis végén vegyük el az 
utolsó (nem kiválasztott) kártyát az asztalról.  
Ha nem maradt kártya, akkor húzzunk egyet 
a húzópakliból.

- A Megfigyelés fázisban a felfordított 
kártyákból való választás helyett lehet 
húzni egyet a húzópakliból. 

- A Megfigyelés fázis végén két kártyát 
húzhatunk (egy helyett) a húzópakli tetejéről. 
Válasszuk ki az egyiket és tegyünk a kezünkbe, 
a másikat dobjuk el. 

- Miután kiválasztottuk az első kártyánkat, egyet 
kiválaszthatunk a maradék felfordított kártyákból 
és az azt eldobjuk.

Szerző: Ignacy Trzewiczek
Szabályk9nyv: Michał Oracz, Łukasz Pogoda, Ignacy Trzewiczek
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Jędruszek, Daniel Grzeszkiewicz, Adam Wójcicki, Roch Hercka, Michał Oracz
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Fordítás:: Artur Salwarowski
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KÖSZÖNET: A  végtelen hosszúságú ideig tartó tesztelés és véleményezés
résztvevőinek: Browarion, Grzech, Klema, Tycjan, Cezner, Ozi és Merry  

    Szeretnék köszönetet mondani az összes tesztelőnek és mindenkinek, aki segített 
abban, hogy a játék jelen formájában létrejöjjön:: Alchemik, Asiok, Bogas, Cirrus, 
Cnidius, Darken, Grzegorz Polewka, Ja_N, Korzeń, Neurocide, Mst, Moniq, Rafał 
Szyma, Michał Oracz, Sheva, Ujek, WC, Widłak, Yann Wenz és mindazoknak, 
akik akár a legkisebb formában is segítséget nyújotttak a játék létrejöttében. 

A magyar fordítást készítette:  Mese

Vezető képességek:
Borgo the Almighty–A hódítás akció végrehajtása után egy GYP-t kapunk
Greedy Pete – Szövetség látrehozása Akció végrehajtása után egy GYP-t

kapunk
Junky Joe – Egy „Hulladék” típusú kártya kijátszása után egy GYP-t kapunk
Nitro Belle – Egy „üzemanyag” típusú kártya kijátszása után kapunk egy 

Győzelmi pontot.
Tommy the Gun – Egy „Fegyverek” típusú kártya kijátszása után 

egy Győzelmi pontot kapunk
Uncle Hammer – Egy „ építő anyag „ típusú kártya kijátszása után egy 

Győzelmi pontot kapunkP-t kapunk
Mr. President – Egy „átépítés”kártya kijátszása után egy GYP-t kapunk
Megjegyszés: Baby Swift kivételes a Vezető kártyák között. Az ő képessége 
egy Akció (továbbá ehhez az akcióhoz nincsen szükség munkásra sem) Egy 
akcióként Baby Swift lehetővé teszi, hogy eldobjuk két kártyát, amivel egy 
Győzelmi ponthoz juthatunk.  Ezt az akciót ugyanabban a körben többször 
is végre lehet hajtani.
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A játékban négy különböző csoport van. A Mutánsok Uniója, a Kereskedők Céhe, az Appalache-Szövetség és New York. Minden csoport 
négy kártyával kezdi a játékot: egy Bázis kártyával és három állandó Kapcsolat Kártyával.

A NÉGY CSOPORT

NEW YORK
A háború alatt ez a hatalmas metropolisz volt a támodások 

egyik fő célpontja. Mára szinte csak hamu maradt az egykor büszke 
városból, de New York még lakott terület és lakói igyekeznek erre 
büszkének lenni. Vaskéz kormányoz, de törvény van és jog. Az itt élők 
szorgalmasan építik újra otthonaikat házról-házra, utcáról-utcára. 
A rendőrség, a tűzoltóság és a kórházak újra működnek és minden 
lakosnak jut étel és szállás, amennyiben hasznosnak bizonyulnak.  
A New Yorkiak expedíciói egy különleges miszióval járják a kihalt 
vidékeket:  terjesztik az Egyesült Államok újraalakításának gondolatát. 
Reményet adnak, miközben próbálják a szétszóródott telepeseket 
újra a csillagos zászló alatt egyesíteni.

Előny: A csoport Bázis kártyája minden körben egy „Hulladék” 
jelőlőt termel, amely a „Railway” állandó kapcsolat kártyával 
kombinálva lehető teszi a játékos számára, hogy minden körben 
bekebelezzen egy 1 távolság értékkel rendelkező Helyszínt. 

APPALACHE SZÖVETSÉG
A szövetség egy porral és szúrós bűzzel beterített terület, ahol . 

daruk és buldózerek dolgoznak teljes gőzzel. Az emberek új 
bunkerekben élnek bányász tárnákkal, tárolóépületekkel és 
gépparkokkal kürülvéve. A végtelen bányász alagutak sokasága, 
melyek a pusztítás alatt védelmet nyújtottak, most a jólétük 
forrása lett egy olyan világban, ahol az üzemanyagnak és az ipari 
javaknak kiemelt szerep jut. A jólét azonban csak kevés kiválaszott 
kiváltsága, az iparmágnásoké, akik a munkások tömegeit irányítják. A 
Szövetség fuldoklik a határain belül, folyamatosan új területekre, 
élelmiszerkészletekre és munkaerőre van szüksége. 

Előny: Ennek a csoportnak a bázis kártyája minden körben egy 
„Építőanyag Készlet” jelölőt termel.  Az Appalache Szövetségnek 
különleges bekebelezési tulajdonsága (az „újjáépítés” kapcsolat 
kártya) van:  A játékos eldobhat egy kártyát a kezéből és egy 
„Építőanyag” készlet jelőlő befizetése mellett elfoglalhat egy 
Helyszínt, mely 1 vagy 2 távolság értékkel rendelkezik. 

KERESKEDŐK CÉHE
Egy olyan világban, ahol a több éves elszigetelődés alatt 

minden város saját törvényeket és szokásokat teremtett, minden 
település olyan, mint egy teljesen új világ, azoké az igazi hatalom, 
akik kezében vannak a javak és az információk. A kereskedők céhe 
spontán alakult, jelentősége és hatalma az évek során egyre nőtt és 
nőtt. A keresekők kezében vannak azok a javak, melyek segítségével 
mindent megvehetnek, ideértve a fegyvereket, gyógyszereket és a 
feltétlen hűséget is. Járműkaravánjaikkal a megmaradt öreg autóutakon 
kalandoznak, miközben számtalan faluban és városban megvetik a 
lábukat. Ez a Céh most megkapta a lehetőséget, hogy vagyonát igazi 
politikai hatalommá alakíthassa. 

Előny: Ennek a csoportnak a Bázis kártyája minden körben egy 
„Üzemanyag” jelőlőt termel, mely -a „Caravan” Állandó Kapcsolat 
Kártyával kombinálva- lehetőve teszi a játékos számára a Szövetség 
léteséítését minden olyan Helyszínnel, aminek távolság értéke 1, 2 
vagy 3.

MUTÁNSOK UNIÓJA
A mutánsokat nem lehet fajként osztályozni, kategorizálni. A 

mutáns egy új élőlény, a lázadó gépek, sugárzások és folyamatos 
fertőzések szülötte. Valójában olyan túlélők, akiket a pusztulás 
évei gyökeresen megváltoztattak. A többiek alutasították, állatként 
üldözték és vadászták őket. A túlélés miatt ők is megalkották a 
saját szövetségüket. Egyrészt hírhedtek a brutalitásukról, hiszen 
útjukat füstölgő romhalmazok és lerombolt falvak mutatják. 
Másrészt cseppet sem agyatlan teremtmények. Sokuk álmodik egy 
jobb jövőről, ahol mutánsok és emberek ugyanazokkal a jogokkal 
rendelkeznek, és közösen együtt építenek egy új államot a régi, 
elpusztult romjain. 

Előnyök: Ennek a csoportnak a Bázis kártyája minden körben 
egy „Fegyver” Készletet termel, mely –a „Mutáns” állandó 
kapcsolat kártyával kombinálva– lehetővé teszi a játékosnak, hogy 
meghódítson egy Területet, melynek távolság értéke 1, 2 vagy 3.


