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A game by Roberto Di Meglio, Marco 
Maggi, and Francesco Nepitello

Ez a harc és a varázslat kora. Az erő, a dicsőség és 
a hanyatlás kora. 

A hyboriai királyságok uralják a nyugati világot. A 
legerősebb közülük Aquilonia, ám mások katonai 

erővel kívánnak vetélkedni vele. Ezek a királyságok 
kiterjesztik hatalmukat a nyugati világban, még a 
szilaj barbár népek lakta senkiföldjén keresztül is.

Messze délen a varázslatairól ismert Stygia nyugszik, 
melyet érintetlenül hagytak az idegen támadások. 

Sötét mágusok telepedtek le a hatalmas Styx folyótól 
délre, és most mágiával, ármánnyal élve próbálják 

megtalálni és visszahozni ősi erejüket.

Északon, aranyhajú, kék szemű barbárok, a szőke 
sarkköri vademberek leszármazottai, kiűzték a 

megmaradt hyboriai törzseket havas országaikból. 
Csak Hyperborea ősi királysága áll ellen 

támadásaiknak. Ködös és fagyos városaik olyan 
misztikus titkokat őriznek, melyeket a környező, 
előember szintjére süllyedt népek megérteni is alig 

tudnának.

Évszázadokon keresztül, a hyrkanian-ok kitartóan 
terjeszkedtek nyugati irányba. Egyik törzsük 

megvetette lábát a hatalmas beltenger, a Vilayet 
nyugati szegletében, és megalapította Turan 

királyságát a délnyugati parton.

A birodalmak megalakulásának korában, a hősies 
helytállások és csúfos gaztettek ezen időszakában lép 
színre Conan a Kimmériai. Fekete hajú, mogorva 

tekintetű, kardja mindig a kezében, egyszerre tolvaj, 
rabló, gyilkos, egyszerre mélyen melankolikus és 

határtalanul jókedvű. Közeledtére minden 
megremeg, mert azért jött, hogy a föld díszes 

trónusait szandálos lába alá tapossa.

Conan ideje elérkezik....
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beveZetÉS
Üdvözlünk  Robert  E.  Howard  hősének, Conan-nak a világában!  
A Conan Kora  egy  táblás stratégiai  játék,  melyben  mindegyik  
játékos  a  Hyboriai  Kor  négy  nagy  királyságának  egyikét 
irányítja.   

A játékosok  seregekkel,  varázslattal  és  cselszövéssel  küzdenek  
azért,  hogy felülkerekedjenek  ellenségeiken  és  királyságaikat  a  
világ  legerősebbévé  tegyék.  Mindazonáltal, csak egyikőjük  lesz az, 
aki elnyerheti  minden  idők legnagyobb  hősének  hűségét – aki  nem  
más, mint Conan a Kimmériai! 

a jÁTÉK CÉLJA
Az Age of Conan-ban, legfeljebb 4 játékos  versenyez,  hogy  a  
legerősebb  hyboriai  birodalmat felépítse.  Katonai  erőt  és  
politikai  szövetségeket  használnak  azért,  hogy  legyőzzék  a  
semleges tartományokat és leigázzák ellenfeleik földjeit. A játékos 
birodalmának erejét a “Birodalmi pontok” határozzák meg, 
melyeket tartományok leigázásért és további játékcélok 
teljesítéséért kaphat. A játék végén a legtöbb Birodalmi ponttal 
rendelkező játékos lesz a győztes.

ÁTTEKINTÉS
Az Age of Conan-ban, a Hyboriai Kor négy  nagy  királysága  
agresszívan  terjeszkedik,  kitolják határaikat  és  befolyásukat,  
küzdenek  azért,  hogy  a  kor  legerősebb  királyságává  váljanak. 
Seregeket  és  követeket,  háborúkat  indítva  és  diplomáciai  
intrikákat  felhasználva,  mindegyik királyság arra törekszik, hogy 
kiterjessze befolyását a szomszédaira. 

gondosan kidolgozott terveket dönthet dugába, csaták kimenetelét 
fordíthatja meg, és nincs olyan királyság,  amely  igazán  irányíthatná  
tetteit.  Mindazonáltal,  egy  ravasz  uralkodónak  megadatik, hogy  
Conan  révén  összezavarja  az  ellenséges  királyságok  lépéseit. 

Végül,  miután  Conan  sok kalandon  esett  át  és  a  négy  nagy  
hyboriai  királyság  meghódította  Nyugat-Hyboria  hatalmas 
területeit,  a  játék  véget  ér.  A  legerősebb  királyság  
győzedelmeskedik,  és  meghatározó  lesz  
a világon az elkövetkező korokban.  
Mindazonáltal, Conan-nak ekkor még 
be kell töltenie egy szerepet. Egy királyság 
megpróbálhatja királlyá  koronázni  Conant,  
és  ha  ez  sikerül,  a  királyság  jó  esélyt  kap  arra,  
hogy  felülkerekedjen riválisain. De csak óvatosan: 
Conan zabolázatlan és kiszámíthatatlan, 
a koronázás kísérletének az az ára, hogy könnyen 
bukáshoz vezethet! 

a DoboZ tartalma 
Az “Age of Conan” dobozban, a következő játékösszetevőket 
találod: 

• Ezt a Szabálykönyvet
• 1 Játéktábla
• 2 kinyomkodható tábla számlálóknak és jelzőknek:

- 11 Fosztogatás Jelző
- 56 Kalandjelző

- 20 Licit Jelző
- 32 Arany Jelző
- 14 Varázslat Jelző
- 14 “Crom, számold a holtakat!” Jelző
- 4 Birodalmi pont számláló
- 1 Kezdő Játékos Jelző

• 7 Sors Kocka
• 6 Küzdelem Kocka
• 168 műanyag figura 4 szettben. Minden szettben: 

- 18 Seregegység
- 6 Követ 
- 9 Torony
- 9 Erőd

• 1 Conan Figura
• 1 Conan Céljelölő
• 165 Játékkártya  

- 27 Kalandkártya
- 12 Küldetéskártya
- 37 Stratégiakártya
- 84 Királyságkártya (21 mindegyik királyságnak) 
- 3 Ereklyekártya 
- 1 Conan Bónuszkártya
- 1 Conan Játékoskártya

• 4 Összefoglaló Tábla

Az első játék előtt, különítsd el az egyes kártyákat a saját 
rekeszeikbe és óvatosan nyomkod ki a jelzőket és számlálókat, 
hogy ne sérüljenek. Különítsd el a műanyag összetevőket színek 
szerint. Figyelj  arra,  hogy  valamennyi  kis  alkatrész  távol  
legyen  tartva  kisgyerekektől  és háziállatoktól!
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Játéktábla
A játéktábla  Hyboria  királyságait  és  az  
azokat  körülvevő  területeket  ábrázolja.  A  
játék  során  a  játékosok ezeket a területeket 
kísérelik meghódítani, katonai erővel és politikai 
manőverekkel.

Fosztogatás Jelzők 
Ezeknek a jelzőknek a használatával jelezhetjük, 
Conan fosztogatásai és gyújtogatásai mely 
tartományokban bontották meg a rendet.  

Licit Jelzők
Conan kalandjainak kezdetekor, a
játékosok ezeket használhatják 
Conan irányításának jelzésére.

Kalandjelzők
A Kalandjelzők  szolgálnak  Conan  
szörnyekkel  való  harcainak,  a  játék  egyes  
hölgyszereplőivel  való találkozásainak  
jelzésére,  valamint  a  kalandozásai  során  
megszerzett  kincseknek  a  jelölésére.  A  
játékosok gyűjtik  ezeket a jelzőket a játék 
során és arra használják fel, hogy  
különböző  játékcélokat teljesítsenek  és 
megszerezzék a legendás ereklyéket.  

Arany Jelzők
Az Arany Jelzők a játék során a 
játékosok által felhalmozott 
aranyat reprezentálják. 

Varázslat Jelzők  
A Varázslat Jelzők azoknak a má-
gikus erőknek a jelzésére szolgálnak, 
melyek felett a játékosok a játék során 
rendelkeznek.  

“Crom, számold a holtakat !” Jelzők
Akkor használatosak,  amikor  a  
játékosok  csatát  nyernek  más  
játékosok  ellen.  A  játékos,  aki  a  
legtöbbet gyűjti össze ezekből a “Crom, 
számold a holtakat!” jelzőkből, a játék 
végén bónuszhoz juthat. 

Birodalmi Pontok számlálók
A játékosok  ezeket  annak  nyomon  
követésére  használják  a  sávon,  hogy hány  
Birodalmi  pontot  szereztek  a játék során. 

Kezdő Játékos Jelző
Ez a jelző arra használatos, hogy figyeljük,  ki  
kezdi  az első fordulót, amikor új  korszakba 
lépünk a  játék során.

Sors Kockák
A játékosok  ezen  7  db  kocka  segítségével  
határozzák  meg  azokat  az  akciókat,  
melyeket  a  játék  során végrehajthatnak. 
Mindegyik kocka szimbólumok készletét 
tartalmazza, és valamennyi szimbólum egy 
olyan akcióra utal, melyet a játékos a saját 
körében végrehajthat. 

Küzdelem Kockák
A játékosok ezeket használják a játékban 
kialakuló összecsapások kimenetelének 
eldöntésére. 

Harci Figurák (Seregegységek)
Ezek a részletesen kidolgozott egységek 
képviselik a négy hyboriai királyság 
seregeit. 

Követség Figurák
Ezek a részletesen  kidolgozott  
műanyag  figurák  reprezentálják  a  négy  
hyboriai  királyság  diplomáciai 
küldöttségeit.

jÁTÉKÖSSZETEVŐK
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Erőd és Torony Irányítás Jelölők
A játékosok ezeket a jelölőket 
használják arra, hogy jelezzék, a tábla 
mely tartományai felett gyakorolnak 
katonai vagy diplomáciai irányítást. 

Conan Figura 
Ez a figura Conan aktuális tartózkodási helyét 
jelöli a táblán. 

Conan Céljelölő
Ez a jelölő arra szolgál, hogy Conan 
kalandozásai alatti úticélját jelezzük vele a 
táblán. 

Kalandkártyák
Ezek a kártyák képviselik Conan 
kalandozásait, keresztül-kasul a 
hyboriai királyságokon. Conan 
kalandjai meghatározzák, hogy a 
játék milyen sokáig tart, és más 
módokon is hatnak a játékosokra. 

Küldetéskártyák
Ezek a kártyák jelentik a hyboriai 
királyságok politikai és katonai 
céljait. Mindegyik  kártya 
tartalmaz egy elérendő célt és egy 
Birodalmi pont bónuszt annak a 
játékosnak vagy játékosoknak, 
amelyik teljesítette.

Stratégiakártyák
Ezeket a kártyákat arra 
használhatják a játékosok, hogy 
segítségükkel módosítsák a katonai 
összecsapások vagy  cselszövéseik  
során  végzett  kockadobásaik  
eredményeit,  és  szintén  
használatosak  akkor,  amikor 
Conan-t irányításuk alatt tartják 
annak valamely kalandja során. 

Királyságkártyák
Mindegyik hyboriai királyság saját, 
egyéni kártyapaklival rendelkezik. 
Ezek reprezentálják azokat a 
speciális karaktereket, katonai 
egységeket, eseményeket és 
misztikus erőket, amelyek felett a 
királyság rendelkezik. 

Ereklyekártyák
Ezek a kártyák  három  erős  
ereklyét  jelképeznek, amelyek a 
játék során  megszerezhetők a 
játékosok által, komoly bónuszokat 
biztosítva számukra. 

Conan Bónuszkártya
A játék során ezt a kártyát a 
legalacsonyabb pontszámmal 
rendelkező játékos kapja, egy 
bónusz képességet nyújtva számára 
támogatásul. 

Conan Játékoskártya
Ezt a kártyát  annak  a  játékosnak  
kell  adni,  aki  Conan-t  irányítja  
annak  aktuális  kalandja  során;  az  
így elérhető speciális képességek 
listáját tartalmazza.  
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The Legions of 
the Dead

Conan's adventures as a slave to the 

Hyperboreans.
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Power

You accomplish this 
objective if you control 
at least two non-adjacent 
coastal provinces (excluding 
your home province).
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Black Dragons
Play-on-the-table — Elite Unit

Use when you perform 
a forced march. You are 
not required to remove 
an army unit to perform 
this forced march.
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The Sword of 
Atlantis

Monsters
When you are involved in a 
military contest, you always 
win the contest if you have the 
same number of successes as your 
opponent, unless you have no 
successes.
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Conan
Bonus

Bid
During the bid for Conan, you 
may play a second strategy card 
after you have seen the bids of 
all players. The second card 
substitutes the first card you used 
in the bid. Both cards you played 
are discarded after the bid.

AO
C0

01
—

EX
TR

A 
CA

RD
S 

5/
5

Conan
Player

You control Conan.
— At the beginning of your turn, 

you may move Conan closer to the 
adventure destination and receive 
the first adventure token on the 
track. Otherwise, that token is 
discarded.

— When you use a court+Conan 
die result, you may move Conan 
and place one raider token. 

— During the third age, you may try 
to crown Conan by moving him 
into your home province.

— The presence of Conan gives a 
bonus to your contest rolls.
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Nordheim

Conan pursues a beautiful woman and 

fights her giant brothers.

The Frost Giant’s 
Daughter

a tÁBLA
Ez az áttekintés megismerteti a játéktábla egyes részeit, és 
megmutatja az egyes játékösszetevők elhelyezését  

li
enture
Kaland sáv(Kaland Jelzőknek) 
detések a játékban (Küldetéskártyák)
Fate Dice Pool
Strategy Deck

fontos KifejeZÉSEK 
Néhány fontos kifejezés meghatározása, amelyeket a tábla 
kapcsán figyelembe kell venni az előkészítés és a 
játékmenet során is:  

- A királyság  egy  játékos  kezdőtartományát  jelenti.  Az  
Age  of  Conan-ban  négy  királyság  van: Aquilonia, 
Stygia, Turan és Hyperborea. A királyságra “hazai 
tartományként” is hivatkozunk. 
- A baráti tartomány azokat a független tartományokat 
jelöli, melyeket a játékos meghódíthat vagy szövetségre 
léphet velük. A játékos hazai tartománya is mindig 
barátinak tekintendő. 
- Ellenséges tartomány minden olyan, amely egy másik 
játékos számára barátinak számít. 
- Semleges minden olyan tartomány, amely sem barátinak, 
sem ellenségesnek nem minősül. 
-  A  vad  tartomány  keresztcsontokkal  van  jelölve  a  
tartomány  neve  felett,  és  olyan  barbár  régiót mutat, 
amely csak meghódítható a játékos által. A játékosok soha 
nem léphetnek szövetségre vad tartományokkal. 
- Tengerparti az a tartomány, amelynek van határa a 
Western Sea-vel, a Vilayet Sea-vel vagy a Southern Sea-vel.

Továbbá  három  különböző  típusú  irányítás  jelölő  
van,  melyek  a  játék  során  a  tartományokra kerülnek. 

- A játékos erődöt helyez el azon a tartományon, melyet 
katonai erővel hódított meg. 
-  A  játékos  tornyot  helyez  el  azon  a  tartományon,  
mellyel  politikai  intrika  révén  sikerült szövetkeznie. 
- A játék során, a játékos várost építhet egy baráti 
tartományban. Ez egy erőd jelölő letételét jelenti a baráti 
tartományban, melynek tetejére egy torony jelölő kerül. 

For more information on military and intrigue contests, 
see page 15. For more information on building cities, see 
page 19.  

Megjegyezés
A játékos soha nem helyezhet el semmilyen irányítás 
jelölőt a hazai tartományban. 
 

NordheimNordheimNor

Conan pursues a beautiful woman 
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Sea
Power

You accomplish this 
objective if you control 
at least two non-adjacent 
coastal provinces (excluding
your home province).

Aktuális kalandkártya
Kaland-pakli

Kaland sáv (Kaland Jelzőknek) 
Küldetések a játékban (Küldetéskártyák) 
Sors Kockák készlete 
Stratégia pakli (Stratégiakártyák)
Birodalmi Pontok Sávja



7

Ha a keresztcsont-ikon látható a tartományminősítőnél, 
akkor az vad tartomány. 
 

Ha a tartománynak van tengerrel érintkező határvonala, akkor 
tengerpartinak minősül. 

Valamennyi tartomány,  amely  nem  királyság,  rendelkezik  
szimbólumok  sorozatával,  melyeket terület jelnek hívunk. 
Mindegyik szimbólum bizonyos területtípust jelöl. A terület 
jeleknek egyes katonai műveletek alkalmával jut szerep:  

Síkságok Hegyek Erdőség Település

Minden tartományhoz  tartozik  egy  számérték,  vagyis  egy  
tartományminősítő.  Ez  képviseli  a tartomány ellenállási erejét 
a politikai cselszövésekkel és a katonai csapásokkal szemben. 
Szintén ezt az értéket kell használni annak meghatározására, 
hogy mennyi aranyat és hány Birodalmi pontot ér az adott 
tartomány. 

A tábla  döntő  részét  a  hyboriai  királyságok  térképe  
foglalja  el.  A  térkép  négy  fő  szekcióra  van osztva. 
Mindegyik szekció további területeket tartalmaz, melyeket 
tartományoknak hívunk 

- Észak a lila tartományokat jelenti, melyek Hyperborea-t 
veszik körbe.  
- A Kelet a sárga tartományokból áll össze Turan körül. 
- Dél a Stygia és az akörüli zöld tartományok. 
- Central Hyboria az Aquilonia-t övező vörös tartományokból 
áll össze. 

A négy királyság egyedi szimbólumokkal van jelölve. Ezekből 
viszont hiányoznak a területjelek és a tartományminősítők 
(amelyek más tartományoknál megvannak - lásd. lejjebb).  
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Merchant
Kings

You accomplish this objective if you have at least three towers and/or cities in Central Hyboria, and you have more towers and/or cities in Central Hyboria than any other player. 
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Military
Power

You accomplish this 
objective if you have a 
greater total of forts plus 
cities than any other player.
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War Against the
Pirates

You accomplish this 
objective if you have at least two forts and/or cities in coastal provinces (excluding your home province).
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Sea
Power

You accomplish this 
objective if you control 
at least two non-adjacent 
coastal provinces (excluding
your home province).

in Central Hyboria, and you have more towers and/or cities in Central Hyboria than any other player. 

coastal provinces (excluding 



1. A királyságok előkészítése 
Mindegyik játékos  választ  egy  királyságot,  melyet  a  játékban  
irányítani  fog.  A  játékosok megállapodhatnak közösen, vagy 
véletlenszerűen is eldönthetik, ki melyik királysággal fog játszani. 

Miután  a  játékosok  kiválasztottak  királyságaikat,  mindegyikük  
elveszi  saját  Királyságkártyáit, Parancs  Jelzőit  és  a  műanyag  
figurákat.  Valamennyi  Királyságkártyán  szerepel  annak  a 
királyságnak  a  neve,  amelyben  használható.  Mindegyik  
játékosnak  el  kell  vennie  az  összes, királyságához  tartozó  
Királyságkártyát,  megkeverve  azokat  pakliba  rendezni,  és  a  
paklit  lefele fordítva maga elé helyezni. 

A műanyag figurák az egyes királyságok színeit kapták meg: 
Aquilonia vörös, Turan sárga, Stygia zöld  és  Hyperborea  lila  
színű  egységeket  irányít.  A  játékosok  királyságaik  figuráit  a 
Királyságkártya-pakli  mellé  helyezik  tartalékba.  Valamennyi  
királyság  rendelkezik  egy  készlet Parancs Jelzővel saját színében. 
A játékosok a királyságaik Parancs Jelzőit figuráik mellé helyezik.  

Mindegyik játékos  három  arannyal  kezd;  továbbá  Stygia  és  
Hyperborea  két  varázslatot  kap.  Ezt követően  valamennyi  
játékos  elhelyezi  kezdőseregeit  a  táblán,  saját  királyságában.  
Aquilonia  és Turan öt katonai egységet és négy követet helyez fel 
kezdésként, míg Stygia és Hyperborea négy katonai egységgel és 
négy követtel indít. 

Arany és Varázslat Jelzők 
A játékosok által a játék során begyűjtött aranyat és varázslatot 
jelzők reprezentálják. Mindegyik jelző hátoldalán szerepel  az  
értéke,  illetve  az,  hogy  az  adott  jelző  mekkora  mennyiségű  
aranyat  vagy  varázslatot  ér.  Például,  egy aranyjelző a 
hátoldalán “5” értékkel öt aranyat ér. 

Amikor egy játékos aranyhoz vagy varázslathoz jut, elveszi az 
annak megfelelő Arany vagy Varázslat Jelzőket a közös 
készletből (vagy ezek kombinációját), amennyi begyűjtésére 
instrukciót kapott. Egy játékos bármikor átválthatja 
“kiscímletű” arany vagy varázslat jelzőit nagyobbakra; a játékos 
által a készletbe vissza-tett jelzők értékeinek meg kell egyezniük 
a készletből megkapott jelzők értékeivel.  

Hasonlóképpen, amikor egy játékosnak aranyat vagy  
varázslatot kell költenie, a nagyértékű jelzőit átválthatja egyező 
értékben kisebb értékűekre annak érdekében, hogy pontosan 
annyi aranyat illetve varázslatot tudjon elkölteni, amennyi 
szükséges. Az elköltött arany és varázslat jelzők visszakerülnek 
a közös készletbe.   

Bármikor,  amikor  egy  játékos  ezen  erőforrások  
valamelyikéből  szerez  és  a  közös  készletben  ehhez  nincs  
elegendő értékű jelző-mennyiség, a játékos egy külön papíron 
vezeti rovátkázással magának az elvehető jelzőkön túli készletét.  

Ha a készletben elegendő a jelzők mennyisége, de a játékos 
nem tud váltani a megfelelő értékre, egy másik játékos 
közreműködésével oldhatják meg a “címletváltást”.  

aQUilonia

Követ

Seregegység

Jel

hYperborea

Jel

Követ

Seregegység

stYgia

Követ

Jel

Seregegység

tUran

Követ

Jel

Seregegység

a jÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
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2. Küldetések húzása 
Keverjük meg valamennyi Küldetéskártyát egyetlen pakliban. 
Majd húzzunk a játékosok számával megegyező számú kártyát
belőle (például három kártyát három játékosnál) és csapjuk fel
azokat a tábla  erre  kialakított  részére  (lásd.  a  tábla 
előkészítése).  Ezek  lesznek  az  aktuálisan  teljesítendő célok a
játékban. 

3. Stratégiakártyák húzása 
Keverjük meg valamennyi Stratégiakártyát egyetlen pakliban,
majd helyezzük úgy, hogy mindenki elérje.  Mindegyik  játékos 
húz  2  kártyát  a  saját  Királyságkártya-paklijából  és  2  kártyát 
a  közös Stratégia-pakliból. Ezeket a játékosok kézben, más
játékos által nem látható módon tartják. 

4. Conan és a Kaland-pakli
előkészítése 
Helyezzük  a  Conan-figurát  Kimméria  tartományba  a 
játéktáblán.  Majd  keverjük  össze  a Kalandkártyákat egy halomba.
Húzzunk 4 kártyát véletlenszerűen, ezek alkotják az aktuális kor
Kaland-pakliját, melyet lefele fordítva a tábla erre szolgáló helyére
teszünk. Majd a négy kártyából a legfelsőt felcsapjuk és a  táblán 
az  aktuális  kaland  számára  fenntartott  helyre  rakjuk  (lásd. 
tábla  előkészítése).  Végül helyezzük  a  Conan  Céljelölőt  arra  a 
tartományra,  melyet  ez  a  kalandkártya  előír. 

A maradék kalandkártyát  félretesszük  addig,  amíg  egy  új 
Kaland-paklira  nem  lesz  szükség  a  játék  későbbi pontján. 

Helyezzük  a  Kalandjelzőket  egy  nem  átlátszó  tartóba,  például 
bögrébe  vagy  zsákba.  Majd  annyi Kalandjelzőt  húzunk  a  tartóból 
véletlenszerűen,  amennyit  az  aktuális  Kalandkártya  előír.  Ezek  a
jelzők arccal fölfele (tehát értékük és típusuk is látszódik) kerülnek
elrendezésre egy sorban, balról jobbra  haladva,  az  elsőnek  kihúzott 
jelzővel  kezdve.  A  jelzőknek  ezt  a  sorát  Kaland-sávnak hívjuk. 

5. Ereklyék és a Conan 
Bónuszkártya kiosztása 
Keverjük meg a három ereklyekártyát – Atlantisz Kardja, a 
Kobrakorona és Tammuz Szíve – és a Conan Bónuszkártyát, és 
helyezzük  lefele  fordítva a táblára. Minden  játékos 
véletlenszerűen húz egy  kártyát, vagyis három játékos  
ereklyekártyával kezdi a játékot, míg a negyedik a Conan 
Bónuszkártyával. (A  négy  játékosnál kevesebb  főre  vonatkozó  
szabályokat lásd. a  szabálykönyv végén). 

Mindhárom ereklyekártya jelentős bónuszokat nyújt az azt 
birtokló játékosnak. A bónusz leírása a kártyán olvasható.  

6. Licit Conan-ért
Mielőtt az első  forduló elkezdődne, a  játékosok  lefolytatnak egy  
licitálási kört (licit-fázis) annak érdekében, hogy meghatározzák, 
melyik játékos fog Conan-nal játszani az aktuális kaland során. 

Először, mindegyik játékos húz a kezébe egy kártyát a Stratégia-
pakliból. Majd mindegyik játékos választ  egy  stratégiakártyát  a  
kézben  tartottak  közül  és  lefordítva  maga  elé  helyezi.  Végül, 
mindegyik játékos kiválasztja egyik Parancs Jelzőjét, és lefele 
fordítva a stratégiakártyája tetejére helyezi. 

Amikor minden játékos kijátszott egy stratégiakártyát és egy 
Parancs Jelzőt, valamennyit felfedjük. Mindegyik játékos a 
Parancs Jelzőjén lévő számot hozzáadja a stratégiakártyáján 
látható Kaland-értékhez.  Az  így  kapott,  legmagasabb  értékkel  
rendelkező  játékos  fog  Conan-nal  játszani  és megkapja  Conan  
Játékoskártyát.  Minden,  a  licitálásban  részt  vett  
stratégiakártyát  játékon  kívül helyezünk, a Parancs Jelzőket pedig 
félretesszük. 

Döntetlen esetében, Conan-t az a játékos fogja irányítani, akinek 
a legkevesebb számú Kaland Jelző van  a  birtokában.  Ha  a  
döntetlennel  érintett  játékosoknak  azonos  számú  Kaland  
Jelzőjük  van, Conan szerepét az kapja, akinek a királysága a 
legközelebb van a Conan Figurához (a Conan és a tartomány  
közötti  távolság  meghatározásához  lásd.  “A  Conan  Játékos  
fordulója”-t).  

További egyezőség esetén véletlenszerűen kell dönteni. 

A licitálásra  használt  és  félretett  jelzők  addig  úgy  is  

maradnak,  amíg  a  játék  során  Conan irányításáért újabb licit 

nem történik, néhány kivétellel. 

A  Conan  Bónuszkártya  révén  a  játékos  a  licit-fázisban  

kijátszhat  egy  második  stratégiakártyát, amivel  lecseréli  az 

elsőt, miután a  fázisban  minden  játékoskártya és  jelző  

felfedésre került. Ha a játékos él ezzel a lehetőséggel, a licit-fázis 

végén mindkét kártyát el kell dobnia.

          pÉLDA:  Az első licitnél, Aquilonia “3” értékű jelzőjét 
használja és egy 2 Kaland-értékű stratégiakártyát. Turan 
“5”-ös  jelzőt  és  3-as  értékű  stratégiakártyát  használ.  
Aquilonia-nak  5,  Turan-nak  8  az  összesített  értéke, tehát 
Turan megnyeri a licitet és aktuálisan ő játszik Conannal.

Ha a licitálásnak vége, a Conan-t irányító játékos kezdi az első 
fordulót. 
 

Kalandkártyák
Ezek a kártyák  reprezentálják  Conan  kalandjait.  Minden 

kalandnak  van  neve,  rövid  leírása,  hossza  (hány  Kaland

Jelzőből  kell  a  Kaland-sávot  elkészíteni)  és  célja  (a 

tartomány,  melyet  a  kaland  sikeres  teljesítéséhez  Conan-

nak  el kell érnie).
      
      Kártya neve.

A cél az a tartomány,
melyet Conan-nak a
kaland teljesítéséhez el
kell érnie. 
A kaland rövid leírása. 

A hossza megmutatja,
hány jelzőt kell feltenni
a kaland számára.
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Az Age of Conan három korszakon át játszódik. Mindegyik 
korszak négyet foglal magában Conan kalandjaiból.  

A játékosnak  a  saját  fordulója  alatt  lehetősége  nyílhat  
arra,  hogy  Kalandjelzőket  vegyen  le a Kaland-sávról,  és  
Conan-t  egy  másik  helyszínre  mozgassa  a  táblán.  Amikor  
az  összes Kalandjelző eltávolításra került a Kalandsávról, a 
kaland véget ér. A játékosok ekkor lezárják a régi kalandot és 
húznak egy újat a Kaland-pakliból, folytatva a játékot (lásd. 
“Conan kalandjai”).

Amikor  a  Kaland-pakli  mind  a  négy  kalandja  lezárult,  a  
korszak  véget  ér.  A  játékosok  ekkor közösen  végrehajtanak  
bizonyos cselekedeteket, amelyekre korszakváltás-fázisként 
hivatkozunk, új Kaland-paklit hoznak létre és megkezdik a 
következő korszakot. 

A  harmadik  korszak  végén,  vagy  ha  egy  játékos  
megkísérli  Conan-t  a  királysága  uralkodójává koronázni, 
a játék véget ér és a játékosok meghatározzák a győztest.  

forDUlÓK ÉS SORS KOCKÁK 
Mindegyik kaland változó számú játékosfordulóra tagolódik. A játék 
kezdetén Conan játékosa kezdi az  első  fordulót,  őt  a  balra  ülő  
játékos  követi,  és  így  tovább  az  asztal  körül.  Ha  a  játékmenet 
megszakad  azért,  mert  véget  ér  egy  kaland  vagy  korszakváltás  
történik,  a  játékos,  aki  épp következett volna, megkapja a Kezdő 
Játékos Jelzőt. A játékmenet ezután a jelzőt megkapó játékos első 
fordulójával, normál módon folytatódik. 

Egy játékos fordulója általában két lépésből áll: 

1) Kijátszás és játékban lévő (aktív) kártyák frissítése 
Bizonyos Királyságkártyák,  amiket  játékban  lévő  (aktív)  
kártyákként  tekintünk,  csak  a  játékos fordulója elején játszhatók ki 
vagy frissíthetők. A fordulója elején, a játékos annyi kártyát játszhat ki 
és frissíthet ezek közül, amennyire képes. 

More information about play-on-the-table and other kingdom cards 
can be found on page 22. 

2) Sors Kocka használata 
A játékos kiválaszt egy Sors Kockát azok készletéből, és 
végrehajtja az akciót, amit a kiválasztott kocka mutat számára 
(lásd. “A Sors Kockák készletét” alább).  

A Sors Kocka Gyűjtő 
Az Age of Conan-ban azt, hogy a játékos milyen akció(ka)t hajthat 
végre a saját fordulójában, a hét Sors  Kocka  gurításának  
eredménye  határozza  meg.  Mindegyik  kockának  valamennyi  
oldala rendelkezik  egy  szimbólummal,  amely  a  játékos  által  a  
fordulóban  végrehajtható  akciót reprezentálja (lásd. “Sors Kockák 
akciói”).

A játék kezdetekor a Conan-nal játszó játékos 
mind a hét kockával dob. Majd a kockák a 
tábla erre szolgáló helyére kerülnek, a dobott 
eredmény megváltoztatása nélkül (lásd. a tábla

előkészítése). A játékosok,  Conan-nal  kezdve,  az  óramutató  
járásával  megegyező  irányba  haladva,  végrehajtják fordulóikat.

A  játékosnak  saját  fordulója  alatt,  ki  kell  választania  egy  Sors  
Kockát,  és  az  azon látható akciót végre kell hajtania. Ez a kocka 
lekerül a tábláról a készletből, és nem választható a többi játékos 
által. Mindegyik játékos csak egy Sors Kockát választhat a saját 
fordulójában. 

Amikor  a  Sors  Kockák  elfogytak  a  tábláról,  a  soron  
következő  játékos  újra  dob  mind  a  héttel, felhelyezi  azokat  a  
készletbe,  választ  egyet  és  végrehajtja  az  azon  szereplő  akciót.  
Ez  az  eljárás folytatódik végig a játék során. Ha a játékmenet 
megáll egy kaland befejezése vagy korszakváltás miatt,  
valamennyi  fel  nem  használt  kockát  a  készletben  kell  hagyni.  
A  játékmenet  folytatásával ezeket  a  kockákat  az  ismertetett  
módon  fel  kell  használni,  mielőtt  valamennyivel  újradobás 
történne. 

Conan játékosának fordulója 
Annak a játékosnak a fordulója, akinek lehetősége van Conan-
t irányítani, kiegészül egy további lépéssel. Fordulójának 
legelején, Conan játékosa mozgathatja a Conan Figurát 
(továbbiakban: “Conan”) bármely, a jelenlegijével szomszédos 
tartományba. Ez a lehetőség azokon az akciókon felül van, 
amelyet a Conan-játékos a Sors Kockák révén végrehajthat 
saját fordulójában. 

Ha  a  mozgás révén  csökken  a távolság  Conan  és a  
Céljelölője  között  (meghatározva,  hány  tartomány  van  a  
Conan illetve a Céljelölő által elfoglalt tartományok között), 
akkor a Conan-játékos leveheti a bal szélen lévő jelzőt a 
Kaland-sávról, és lefele fordítva maga elé helyezi. A játékos 
megnézheti a saját Kaland Jelzőit, de más játékosok nem. 

Ha  a  mozgás  nem  csökkenti  a  távolságot,  vagy  a  játékos  
úgy  dönt,  nem  mozgatja  Conan-t,  az  első  Kaland  Jelző 
eldobásra kerül. 

Ha  Conan  már  abban  a  tartományban  tartózkodik,  
amelyben  a  Céljelölője  is,  a  Conan-játékos  mozgatás  
nélkül  is leveheti magának a jelzőt.

    pÉLDA:   Az aktuális kaland  a “Jégóriás  
lánya”, amelynek célpontja Nordheim. Conan 
akuálisan Aquilonia-ban tartózkodik. Ha a Conan-
játékos Conan-t Pictish Wilderness-be, Cimmeriaba 
vagy a Border Kingdoms-ba mozgathatja, begyűjti az 
első Kaland Jelzőt. Ha máshova mozgatja Conan-t 
(vagy Aquilonia-ban hagyja), a jelző eldobásra kerül. 

jÁTÉKMENET            
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sors KocKÁK AKCIÓI 
A Sors Kockán  öt  különböző  ikon  található  (vagyis  az  egyik  
kétszer  szerepel).  Ezek  az  ikonok: korona+Conan, katonaság, 
cselszövés, katonaság/cselszövés és féktelenség. Mindegyik ikon egy 
akciót képvisel, és a játékos akkor élhet vele, ha kiválaszja hozzá a 
megfelelő Sors Kockát, amely (a) a korábbi dobásnál ezt az eredményt 
adta és (b) még elérhető. 

Mindegyik  akciónak  van  néhány  opciója,  ahogy  az  alábbiakban  
olvasható.  Ritka  kivételektől eltekintve,  a  játékos  ezek  közül  csak  
egyet  választhat  minden  egyes  akció-végrehajtáskor.  A legfontosabb  
kivétel  e  szabály  alól,  amikor  a  játékos  a  korona+Conan  akciót  
választja.  Ekkor először a Conan-akciót kell végrehajtania, majd 
kiválasztania egy, a korona akcióhoz tartozó opciót, és végrehajtani  

Korona + Conan

Conan
A Conan-opciók függnek attól, hogy a játékos aki kiválasztja, 
Conan-játékos vagy sem.  

- Conan játékos: A Conan-játékos  mozgathatja  Conan-t  egy  szom-
szédos  tartományba.  Dönthet úgy,  hogy  elhelyez  egy  Fosztogatás  
Jelző-t  a  Conan  által  elfoglalt  tartományban,  vagy  a szomszédos  
tartományban,  Conan  mozgatása  előtt  vagy  után  (Fosztogatás  
Jelzők  kapcsán:  19. oldal). Ez a  lehetőség a Conan-játékos számára 
afölött áll rendelkezésre,  hogy  mozgatta Conan-t fordulójának elején. 
De a Conan-játékos nem vehet le Kalandjelzőt akkor, amikor a korona 
+Conan kockát használja Conan mozgatásához. 

- Nem-Conan játékos: mielőtt  végrehajtja  a  korona-akciót,  a  
játékos  leveheti  a  bal  szélső Kalandjelzőt a Kaland-sávról. Lefele 
fordítva maga elé helyezi.  

Korona
A játékos az alábbiak közül egyet választ az akció végrehajtásához: 

- A játékos húz egy kártyát saját Királyság-paklijából és egyet a 
Stratégia-pakliból. 

- A játékos húz kettő kártyát a Stratégia-pakliból. 

- Bizonyos Királyság-kártyák eseménykártyáknak minősülnek, és 
játékba hozásukhoz szükség van egy korona-akcióra. A játékos egy 
ilyen eseménykártyát is kijátszhat a kezéből korona-akcióként, 
kártyahúzás helyett. 

Katonaság

A játékosnak az alábbiak közül egyet kell választania katonai akció 
végrehajtásához: 

- A játékos legfeljebb két sereget mozgathat szomszédos, baráti 
tartományokba. 

- A játékos mozgathat egy sereget egy szomszédos, baráti tartományba, 
majd támadást indíthat a baráti  seregekkel  együtt.  A  játékosok  
támadhatnak  úgy,  hogy  egy  tartományban  lévő  sereget 
átmozgatnak  egy  szomszédos  semleges  vagy  ellenséges  tartományba,  
és  katonai  ütközetet kezdeményeznek,  vagy  mozgatás  nélkül,  
katonai  összecsapást  kezdnek  egy  olyan  tartományban, ahol már 
tartózkodik egy, hadjáratát már megkezdett baráti sereg.  

-  A  játékos  legfeljebb  két  különböző  baráti  tartományba  helyezhet  
fel  egy-egy  sereget  a tartalékából, addig, amíg 18-nál kevesebb 
egysége van játékban. 

Megjegyzés:  minden katonai egységet, amely az egyes tartományok-
ban található, összefoglalóan seregnek nevezünk.He keeps it, facedown, in front of himself. 

1111

    pÉLDA:  Az előző fordulóban, 
Aquilonia hadjáratot indított Argos-ban, és 
most három egységből álló serege várakozik 
ott,  hogy  megtegye  az  argosi  hadjárat  
következő  lépését.  Továbbá  Aquilonia-ban  
állomásozik  egy  két-egységes  serege,  és  egy  
négy-egységes  serege  a  már  korábban  
leigázott  Ophir-ban.  Katonai  akcióként, 
több különböző módon tudja újjászervezni 
csapatait az argosi hadjárat folytatására: 

 Az aquiloniai két-egységes seregéből az  
egyik egységet átmozgathatja a baráti Ophir-
ba, hogy ott öt-egységes sereget hozzon létre; 
majd ezzel a sereggel megkezdheti az argosi 
összecsapásokat;

 Az ophiri seregből  mozgathat  három  
egységet  Aquilonia-ba,  öt-egységes  sereget  
létrehozva  ott.  Majd  az aquilonia-i 
seregből két egységet áthelyezhet Argos-ba, 
öt-egységes sereget létrehozva az ottani 
hadjáratra. Ez  a  mozgás  támadásnak  
számítana,  nem  átcsoportosításnak,    

mivel Argos nem baráti  tartomány.  
Így folytathatja a hadjáratát Argos-ban.

 Választhatja  azt,  hogy  nem  mozgatja  
seregeit,  hanem  egyszerűen  megtámadja  
Argos-t  a  két-egységes aquiloniai  sereg  
Argos-ba  helyezésével  (öt-egységes  sereget  
létrehozva),  majd  folytathatja  a  
hadjáratot  a tartomány leigázásáért. 
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Cselszövés

A cselszövés akciónál a játékosnak az alábbiak közül egyet kell
választania: 

-  A  játékos  legfeljebb  két  követét  mozgathatja.  A  követmozgatás 
leírása  alább  a  keretes  részben olvasható. 

- A játékos csak egy követét mozgatja, majd ezt követően cselszövésbe
kezd egy olyan semleges vagy ellenséges tartományban, melyben
található követe. 

- A  játékos csak egy követét mozgatja,  majd ezt követően aranyat
gyűjt be egy olyan ellenséges tartományban, melyben található
követe. Ennek megtételéhez, a játékos leveszi követét a tábláról, és 
a  közös  aranykészletből  elvesz  annyi  értében,  amennyit  a 
tartományminősítő  a  kiválasztott tartományban mutat.  

- A játékos  egy  követet  helyezhet  fel  tartalékából  a  táblára 
bármelyik  baráti  tartományba.  Csak akkor teheti ezt meg, ha
hatnál kevesebb követe van játékban.  

Katonaság / Cselszövés 

Ha a játékos  katonaság/cselszövés  kockát  választ,  döntenie 
kell,  hogy  katonai  vagy  cselszövés akciót hajt végre. A 
lehetséges opciók közül úgy választ, mintha katonai  vagy
cselszövés kockát választott volna. 

A játékos soha nem választhatja a katonaság/cselszövés kockát
katonai akció végrehajtásához, ha egy  katonai  akciót  kínáló 
kocka  elérhető  a  Sors  Kockák  készletében,  és  hasonlóképp, 
ha  van elérhető cselszövés kocka, akkor ezzel a kockával nem
hajthat végre cselszövés-akciót. 

Féktelenség

Amikor a játékos  féktelenség-kockát  választ,  bármelyiket 
választhatja  a  katonai,  cselszövés  és korona-akciók közül. Ha a
korona-akciót választja, figyelmen kívül hagyja a Conan-ra
vonatkozó utasításokat  a  korona+Conan  kocka  leírásából,  és 
csak  a  koronához  tartozó  lehetőségek  közül választ egyet. 

Féktelenség-kocka választásakor a játékos soha nem  választhat
olyan akciót, mely elérhető lenne számára  akkor,  ha  egy  másik 
rendelkezésre  álló  Sors  Kockát  választ.  Például:  a  játékos 
nem használhat féktelenség-kockát katonai akció végrehajtására
akkor, ha Sors Kockák készletében van elérhető katonai vagy
katonai/cselszövés kocka.   
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Követmozgatás
A játékos  a  táblán  lévő  követség-figurái  közül  kiválaszt 
egyet.  A  követ  szomszédos  tartományba  mozoghat. 
Ha  a céltartomány baráti vagy a játékosnak egy másik
követe(i) már ott állomásozik, a játékos a mozgásba hozott
követtel újra mozoghat, egy másik szomszédos
tartományba. Ha ezek a feltételek nem állnak fent, a követ
abbahagyja mozgását ebben a tartományban. Egy követ
beléphet egy másik játékos hazai tartományába, de ott
soha nem kezdhet cselszövésbe vagy gyűjthet be aranyat. 

A követek egyszerre egyet mozognak, tehát a játékosok
’hidat’ képezhetnek belőlük azért, hogy bizonyos
tartományba követet juttassanak.  

Megjegyzés: Egy tartományban bármennyi követ
tartózkodhat. 

     pÉLDA:  A játék  kezdetekor,  a  Turan-
játékos  egy  cselszövés  kockát  használ  két  követének  
mozgatására.  Az  első követ Turan-ból Zamora-ba megy, 
és ott meg is kell állnia, hiszen az nem baráti tartomány. 
A második követ, aki  mozgását  szintén  Turan-ban  
kezdi,  Zamora-ba  lép.  Mivel  ebben  a  tartományban  
van  már  egy  baráti követ, a második követ folytathatja 
mozgását Zamora-ból Koth-ba, ahol meg kell állnia, 
hiszen az nem baráti tartomány és baráti követ sem 
állomásozik benne. 

Sereg mozgatása 
A játékosnak  egy  tartományban  soha  nem  lehet  egyszerre 
ötnél  több  harci  egysége.  Ha  ez  mégis  megtörténik
valamilyen okból, az efölötti számú egységeit azonnal le kell
vennie. Kivétel: a játékosnak saját királyságában (hazai
tartomány) lehet ötnél több egységből álló serege. 

Seregek mozgatásához a játékos kiválaszt egy tartományt,
amely egy vagy többi katonai egységet tartalmaz. Ezt követően 
a kívánt számú katonai egységet áthelyezi valamely 
szomszédos tartománybaaa (a katonai egységekre illetve azok 
csoportjaira összefoglaló n “seregként” hivatkozunk). 

Ha a tartomány, ahová a sereg lépett, barátinak számít, a
seregmozgás befejeződött. Ha az egy ellenséges vagy semleges
tartomány, a seregmozgás végén azonnal megkezdődik a
katonai összecsapás. Semleges vagy ellenséges tartományba
irányuló  mozgás  támadásnak  minősül.  

Kivétel:  katonai  egységek  soha  nem  léphetnek  egy  másik 
játékos  hazai tartományába.  
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ÖSSZECSAPÁSOK
Az Age of Conan-ban, a játékosok a tartományok invázióját és a 
csatákat a seregeikkel vívják, szövetségek kötésére vagy felbontására 
a követeiket használják. Ezeket az akciókat általánosságban 
összecsapásoknak hívjuk. Az összecsapásoknak két fajtájuk van: a 
katonai és a cselszövés. 

A katonai összecsapás irányulhat közvetlenül egy tartományra vagy 
egy másik játékos seregére, a cselszövés viszont mindig csak egy 
tartományra irányulva történhet. 

The military contest is explained in detail on page 15, and the intrigue 
contest is explained in detail on page 17. Azonban kijelenthető, 
hogy az összecsapások mindkét típusára azonos általános szabályok 
vonatkoznak. 

Mindegyik összecsapásban van egy támadó (az összecsapást 
kezdeményező játékos) és egy védő. A védő egyaránt lehet egy másik 
játékos vagy egy semleges tartomány, az alaphelyzettől függően. 
Ha a védő egy semleges, nem irányított tartomány, a védekezést a 
támadó játékostól balra ülő játékos végzi el a tartomány nevében, 
végrehajtva a szükséges kockadobásokat és meghozva a szükséges 
döntéseket.

Az Összecsapás-dobások 
Az összecsapásokat  a  Küzdelem  Kockák  dobásaival  hajtjuk  
végre.  Mindkét  játékos  dob  a meghatározott  számú  kockákkal  
(ez  egyéb  játékbeli  tényezőktől  függ),  és  összenézik 
eredményeiket. A sikeresebben dobó játékos (lásd. alább) nyeri 
az összecsapást. Ezt Összecsapás-dobásnak hívjuk. 

A  Küzdelem  Kockák az összecsapások valamennyi típusánál  
alkalmazandók. 6 db kocka van, de alapesetben,  egy  összecsapás  
során  egyik  játékos  sem  dob  ötnél  többel.  Van  néhány  
speciális helyzet,  ahol  a  hatodik  kocka  használatos.  Mindent  
egybevetve,  az  abszolút  maximális  számú kocka, amennyivel a 
játékos dobhat az összecsapásban, az a hat lehet. 

Az összecsapásban a támadó gurít először, majd a védő. 

Ha a két játékosnak azonos számú sikeres dobása volt, a védő 
nyeri az összecsapást. 

Az,  hogy  mi  a  sikeres  dobás,  a  dobott  kockák  eredményei  
határozzák  meg.  Egyes  dobások eredményei  sikeresek,  mások  
sikertelenek,  míg  vannak  olyanok,  melyek  csak  további  
feltételek teljesülése esetén tekinthetők sikeresnek.

Küzdelem 
kocka jele Eredmény

Találat: Ez az eredmény mindig sikeresnek 
számít. 

Találat+Conan: az eredmény  egy  sikerességet  
jelent  a  nem-Conan  játékosnak  vagy  kettő  
sikerességet  a  Conan-játékosnak abban az 
esetben, ha Conan épp abban a tartományban 
tartózkodik, ahol az összecsapás zajlik. 

Találat (támadó): ez az eredmény csak a 
támadó játékos dobása esetén számít 
sikeresnek. 

Küzdelem 
kocka jele

Eredmény

Pajzs: Alapesetben ez az eredmény  

sikertelennek  számít.  Egyes  kártyák  illetve  

szabályok  sikeressé módosíthatják.  

Bárd: Alapesetben ez az eredmény  

sikertelennek  számít.  Egyes  kártyák  illetve  

szabályok  sikeressé módosíthatják. 

Tévesztés (kocka üres oldala): ez az
eredmény mindig sikertelennek számít. 

   pÉLDA:   A támadó három kockával a következő 
eredményt dobta: 

A támadó nem játszott ki kártyát, tehát a bárd nem számít 
sikeresnek. Tehát a támadó két sikerességgel rendelkezik. 

A védő két kockával a következő eredményt dobta:

Csak egy sikerességgel számolhat, tehát a támadó győzött. 

Stratégiakártyák az összecsapásokban 
Amikor egy játékos olyan összecsapásban vesz részt, amelyben 
seregei, követei szerepelnek, vagy egy  általa  irányított tartomány,  
a  kezében  lévő  Stratégiakártyák  közül  kijátszhat  egyet,  mielőtt  
a Küzdelem Kockákat elgurítanák. 

A  Stratégiakártyák  módosíthatják  a  dobások  eredményeit  azáltal,  
hogy  segítségükkel  a  játékos  a pajzs vagy a bárd-eredményeket 
sikertelenség helyett sikeresnek számolja. Ha a játékos kijátszana 
egy Stratégiakártyát, köteles ezt azelőtt megtenni, mielőtt az 
összecsapásban kockadobásra kerülne sor. 

Minden  Stratégiakártyát  csak  a  meghatározott  tartományokban  
zajló  összecsapások  módosítására lehet  használni.  Amikor  egy  
Stratégiakártyát  katonai  összecsapásban  használunk,  a  kártyán  
lévő négy  területjelet  kell  tekintetbe  venni.  Ha  valamely  ikon  
nincs  kiszürkítve,  akkor  azt  a  kártyát felhasználhatjuk az azon 
a területtípuson zajló katonai összecsapások befolyásolására. 

Amikor  egy  Stratégiakártyát  cselszövésnél  használunk,  a  kártyát  
az  azon  lévő  kis  térképpel  kell összevetni. A négyféle színű 
területek egyike a kártya térképén „2-4”-es hivatkozással szerepel, 
egy másik „2-3”-as hivatkozással. Egy négyszemélyes játékban, a 
Stratégiakártya csak olyan területen zajló  cselszövés  módosítására  
használható,  mely  „2-4”  jelölésű.  A  két-  és  háromfős  játékban,  
a Stratégiakártya egyaránt használható akkor is, ha a terület „2-4” 
és akkor is, ha „2-3” hivatkozást kapott. Más szavakkal, kevesebb 
játékosnál egy Stratégiakártya a tartományok nagyobb számában 
játszható  ki.  A  négynél  kevesebb  játékosra  vonatkozó  szabályok  
további  részletezése  a szabálykönyv végén. 

Miután  katonai  vagy  cselszövés-összecsapás  
kockadobásainak  módosítására  használtuk  fel,  a 
Stratégiakártya eldobásra kerül.
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Kivétel: Ha az összecsapás védője egy semleges tartomány, a 
védő nevében dobó játékos nem használhat Stratégiakártyát 
dobása módosítására.  

    pÉLDA:  Az előző példában, ha a védő dobásai előtt 
használta volna az alább látható Stratégiakártyát (amely 
pajzs-ikonnal rendelkezik, tehát a pajzs-dobásait sikeresnek 
számolhatta volna), két sikeres dobása lenne egy  helyett.  Így  
a  védőnek  a  támadóéval  egyező  számú  sikeres  dobással  
rendelkezik,  vagyis  megnyerte volna az összecsapást. 

Varázslat Jelzők az összecsapásokban 
A játékosok  a  Varázslat  Jelzőket  arra  használhatják,  hogy  a  
cselszövések  vagy  katonai összecsapások során újra dobjanak. Ha 
a játékos így szeretne tenni, egy Varázslat Jelzőt el kell dobnia 
(visszakerül a közös készletbe), mihelyst  elgurította  a  kockáit.  
Így  újradobhat  valamennyi,  az  imént  használt  kockájával. 
(Minden  kockával  újra  kell  dobnia,  nem  dönthet  úgy,  hogy  
csak  bizonyosakkal  dob  újra, másokkal nem.)  

Minden módosító, amelyet az első dobásnál használtak, továbbra is 
alkalmazható. A játékos nem várhat a Varázslat 
Jelző használatával addig, amíg ellenfele is 
végrehajtja dobását. 

A játékos  dobásonként  egy  Varázslat  Jelzőt  
használhat  fel.

Kivétel:  Ha  az  összecsapás  védője semleges tartomány, a védő 
nevében dobó játékos nem használhat Varázslat Jelzőt. 

    pÉLDA:  Ebben a példában a védőnek csak egy sikeres 
dobása volt, ezért úgy dönt, elkölt egy Varázslat Jelzőt az 
újradobásra.  Másodjára  két  találata  van.  

  

A  védő  most  két sikerességgel  bír,  amennyivel  a  támadó. 
A  két játékosnak egyenlő számú sikeressége van, tehát a védő 
nyerte az összecsapást.

Egységek, Irányításjelzők 
és Követek levétele  
Az összecsapások során a játékosok gyakran arra kényszerülnek, 
hogy az összecsapásban részt vevő seregegységekből,  követekből  
vagy  irányításjelzőkből  egyet  levegyenek.  Ha  egy  játékosnak  
ilyet kell tennie, a levételre kerülő egység a tábláról levéve a saját 
tartalékba kerül vissza.  

Conan az összecsapásban 
Conan jelenléte a tartományban az ott zajló összecsapások 
kimenetelét számos és változatos módon befolyásolhatja.  

Conan-játékos
Ha a Conan-játékos  érintett  egy  összecsapásban,  mely  olyan  
tartományban  zajlik,  ahol  Conan tartózkodik,  a  Conan-játékos  
további  egy  kockát  tehet  hozzá  a  dobáshoz  felhasznált  kock-
áihoz (legfeljebb  6  kockát  használhat). Ezen  felül,  mindegyik  
találat+Conan  dobás  kettő  sikerességnek számít egy helyett. 

    pÉLDA:   Aquilonia, az aktuális  Conan-játékos,  katonai  
összecsapást  kezdeményez  Pictish  Wilderness-ben. Ötegységes 
serege és Conan tartózkodik ott. Conan jelenléte miatt, Aquilonia 
hat kockával dob öt helyett. Dobásának eredménye: 

Összesen  négy  sikeressége  van:  egy  a  találatért,  egy  a  
találat  (támadó)-ért,  és  kettő  a  találat+Conan eredményért. 
A védő játékos csak három sikerességet dobott, így Aquilonia 
győzött. 

Conan semleges tartományban 
Ha egy nem-Conan játékos  megtámad egy  semleges tartományt 
ahol Conan tartózkodik, a  védő, amennyiben  Conan-játékos  (s  
az  a  játékos,  aki  a  semleges  tartomány  nevében  dob),  egy  
további kockát tehet hozzá a dobásához használtakhoz (legfeljebb 6 
kockát használhat). Ezen felül, minden találat+Conan eredménye 
kettő sikerességnek számít egy helyet.  

Ha két nem-Conan játékos vesz részt egy semleges tartományban 
zajló összecsapásban ahol Conan tartózkodik, Conan nincs 
hatással a kockadobásokra.   

Stratégiakártyák 
Ezek a kártyák valamennyi 
játékos részéről két cél 
érdekében használandók. 
Használják őket a licit során, 
amikor eldől, ki  lesz  Conan  
játékosa  egy  új  kaland  
kezdetekor,  és  kijátszhatják  
azokat  cselszövések  vagy  
katonai  összecsapások mó-
dosítására. 
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A Kaland-érték a kártyának az az értéke, amit a játékos a 
Conan irányításáért folytatott licit során használ. 

Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy melyik kockadobás 
eredménye számítható sikeresnek, amikor a játékos a kártyát 
cselszövés vagy katonai összecsapás dobáseredményeit 
módosítja a segítségével. 

Két-, három- vagy négyfős játékban cselszövés során, ez a 
kártya a játéktáblának az itt jelzett területén használható. 
Tehát ez a kártya csak Északon játszható ki. 

Két-  vagy  háromfős  játékban,  cselszövés  során  a  
játéktábla  ezen  területén  is hatásos.  Tehát  ez  a  kártya  
Central-Hyboria-ban is kijátszható. 

Katonai összecsapás során, a hadjáratokban ez a kártya 
ezeknél a területtípusoknál használható. Ez a kártya 
bármely katonai összecsapás befolyásolására használható, 
amely síkság-területen zajlik.  
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a Katonai ÖSSZECSAPÁS 
A katonai összecsapások a Hyboriai Korban vívott csatákat és 
ostromokat jelentik. A játékosok a katonai  összecsapások  révén  
igáznak  le  semleges  tartományokat,  ostromolnak  meg  ellenséges 
tartományokat és semmisítenek meg ellenséges seregeket. 

A katonai összecsapások típusai 
Három típusuk van a játékban: 

- A hadjárat során egy játékos seregeinek egyikét semleges 
tartomány leigázására használja. 

- Az ostrom során egy játékos egyik seregével megtámad egy 
ellenséges tartományt (tartományt, melyet másik játékos irányít). 

Kivétel: a játékosok soha nem támadhatják meg egy másik játékos 
királyságát (hazai tartomány).  

- A csatában két játékos seregei ütköznek meg egy semleges 
tartományban. 

Az összecsapások valamennyi általános szabálya alkalmazandó a 
katonai összecsapások e  három típusára.  Továbbá  a  katonai  
összecsapások  mindegyik  típusa  rendelkezik  egyedi  
szabályokkal.

Megjegyzés:  Bizonyos  feltételek  meghatározzák,  a  katonai  
összecsapások  során  a  felek  hány kockával  dobhatnak.  Ezek  
a  feltételek  az  összecsapás  típusától  függően  változhatnak,  
és  teljes vonatkozásukban később kerülnek kifejtésre. 

Hadjáratok
Amikor egy játékos sereget mozgat egy semleges tartományba, 
azzal megkezdi annak leigázására irányuló hadjáratát. A hadjárat 
a tartomány meghódításáért vívott ütközetek sorozatát képviseli.

Mindegyik tartománynak van egy hadjárat-sávja. Ez ikonok 
sorozata a tartományminősítő alatt, mindegyik ikon a négy 
területtípus egyikét jelöli: síkságok, hegyek, erdőség és település. 
Az ikonok továbbá egy-egy csatát is jeleznek, melyet az inváziós 
seregnek meg kell vívnia, tehát az ikonok száma egyezik a hadjárat 
során megvívandó ütközetek számával. 

Amikor  egy  sereg  hadjáratba  kezd,  az  egyik  egységét  helyezzük  
a  hadjárat-sáv  bal  széli ikonjára.  Majd  végezzünk  el  egy  
katonai  összecsapást,  ahol  a  játékos  seregével  a  támadó  és  a 
semleges tartomány a védő. 

Kockák száma a dobásban 
- A támadó által a dobáshoz  használt  kockák  száma  megegyezik a  
semleges  tartományban tartózkodó seregegységeinek számával. 

- A védő által használt kockák száma egyenlő a tartomány 
tartományminősítőjének értékével. 

     pÉLDA:  Egy öt-egységes aquiloniai  sereg megpróbálja  
leigázni Argos-t. A támadó öt, a védő csak négy kockával 
dob.

A területtípus 
A hadjárat-sáv  valamennyi  ikonja egy  meghatározott 
területtípust  jelöl. Ez  meghatározza, hogy a támadó  mely  
stratégiakártyákat  játszhatja  ki  segítségként  az  összecsapásban.  
A  hadjárat  alatt,  az ikon melyet a támadó sereg a hadjárat-sávon  

aktuálisan elfoglal, az a terület, ahol az 
összecsapászajlik. Emiatt a Stratégiakártyán 
szereplő valamely ikonnak  meg  kell 
egyeznie  ezzel  az ikonnal ahhoz, hogy a 
támadó játékos a kártyát használhassa. 

    pÉLDA:  Az aquiloniai sereg
hadjáratot folytat Ophir-ban, a hadjáratsáv 
első ikonján. A terület jel síkság, tehát az 
itt látható kártya kijátszásával, Aquilonia 
a pajzs vagy a bárd dobásait sikeresnek 
számíthatja.  

Fosztogatás Jelző esetén 
Ha egy semleges, összecsapásoktól  sújtott  tartományban  egy  
vagy  több  fosztogatás-jelző  van,  a védő valamennyi „bárd” 
dobását valamennyi összecsapás-dobás során (errata: tehát 
cselszövés és katonai esetén is!) sikeresnek számolhatja. Minden 
védő-dobás után egy Fosztogatás Jelzőt le kell venni.   

A Hadjárat-összecsapás kimenetele 

- Ha a támadó megnyeri a dobást, a hadjárat-jelzőn lévő 
seregegységét egy ikonnal jobbra mozgatja (egészen addig, míg a 
jobbszélsőre nem ér, lásd. alább). Ekkor a támadó fordulója véget 
ér. Egy következő körben, a támadó választhat katonai  akciót a 
hadjárat folytatására,  másik összecsapást vívva a tartományban. 
Ez az összecsapás azonos módon zajlik, ahogy az előző. 

- Ha a támadó nem nyeri meg az összecsapás dobását, le kell vennie 
egy egységét a tartományból ahol az összecsapás zajlik. A támadó 
nem  mozgatja a hadjárat-sávon  lévő egységét, és fordulója véget ér. 
Mindazonáltal egy későbbi fordulóban, a támadó még alkalmazhat 
katonai akciót hadjárata folytatásához. 

- Ha a seregegység elfoglalja a legszélső jobboldali ikont a hadjárat-
sávon és a támadó megnyeri az összecsapást, a hadjárat véget ér 
és a tartomány leigázásra kerül. A támadó levesz egy egységet a 
seregéből  és  felhelyez  egy  Erődöt  a  tartományba.  Ettől  kezdve  
a  támadó  játékos  számára  a tartomány barátinak minősül. A 
játékos megkapja a tartomány minősítő értékével megegyező számú 
Birodalmi pontot. (For more information on empire points, see 
“Winning the Game” on page 20.)  

 pÉLDA:  Aquilonia játékosa dob a kockákkal Ophir 
leigázásában, és három sikeressége lesz (egy „találat”, egy „találat 
(támadó)”  és  egy  „bárd”  amely  egy  stratégiakártyának  
köszönhetően  sikeresnek  számít),  emellett  öt egységgel támad. A 
védő három kockával gurít a semleges Ophir nevében, de csak két 
találata van, vagyis két  sikeressége.  Aquilonia  játékosa  meg-
nyeri  az  összecsapást,  tehát  seregegységét  Ophir  hadjárat-sávon 
egy ikonnal jobbra helyezi.

Erőltetett menet 
Amikor az összecsapások dobásai lezajlottak, alapesetben a támadó 
fordulója véget ér. De a támadó játékos dönthet úgy, hogy azonnal  
folytathatja  hadjáratát az erőltetett menet révén. Egy támadó 
játékos attól függetlenül választhatja az erőltetett menetet, hogy 
megnyerte-e a dobást vagy sem. 

Az erőltetett  menet végrehajtásához,  a  
támadó  levesz  egy  egységet  a  semleges  
tartományban  lévő  seregéből. Majd a sem-
leges tartományban azonnali, másik katonai 
összecsapást vív. 

AO
C0

01
—

ST
RA

TE
GY

 C
AR

DS
 3

5/
37

6

The east

THE
south

AO
C0

01
—

ST
RA

AO
C0

01
—

ST
RA

TE
GY

 C
AR

DS
 3

5/
37

TE
GY

 C
AR

DS
 3

5/
37

AO
C0

01
—

ST
RA

AO
C0

01
—

ST
RA

TE
GY

 C
AR

DS
 3

5/
37

AO
C0

01
—

ST
RA

AO
C0

01
—

ST
RA

6666

TThe he eaeastst

THTHEE
ssoutouthhoutouthoutout



16

Az erőltetett menet egynél többször is lehetséges azonos fordulón 
belül. 

     pÉLDA:  Az előző  példánál  maradva,  miután  elérte  a  
második  ikont  Ophir  hadjátat-sávon,  Aquilonia  úgy dönt, 
hogy erőltetett menetbe kezd. Levesz egy egységet a hadjáratban 
bevetett seregéből (seregét ezzel ötről négyegységesre csökkentve), és 
azonnal új összecsapást kezd. Még egyszer megnyeri a dobást, 
és Ophir leigázásra kerül egyetlen, elsöprő rohammal! 

Ostromok
Amikor egy játékos  ellenséges  tartományba  mozgatja  seregét,  
ostrom  veszi  kezdetét.  Az  ostrom nem megkerülhető – a játékos 
soha nem „vonulhat át” egy másik játékos tartományán anélkül, 
hogy megtámadná.

Amikor  két  játékos  között  ostrom  zajlik,  katonai  összecsapások  
dobásainak  sorozatát  végzik  el, melyben a seregét a tartományba 
mozgató lesz a támadó, a tartományt irányító pedig a védő.  

Kockák száma a dobásban 
- A támadó annyi kockával dob, ahány egységből áll a támadóserege. 

- A védő annyi kockával dob, amennyi egységből áll a tartományban 
lévő serege, vagy a tartomány minősítő értékével megegyező számúval 
(mindig azzal, amelyik magasabb). 

A területtípus szerepe, kártyák és varázslat használata 
Az első  ikon  a  tartomány  hadjárat-sávon  megmutatja,  hogy  
az  ostrom  milyen  területtípuson zajlik.  Ez  használatos  annak  
meghatározására,  hogy  az  összecsapásban  mely  Stratégiakártyák 
használhatók. Az ostrom alatt, mindkét játékos használhat 
Stratégiakártyákat, Királyságkártyákat és varázslatot.

pÉLDA:  A Turan-játékos megtámadja Ophir-t egy 
ötegységes sereggel. Ophir-t Aquilonia irányítja. Az aquiloniai 
játékos két-egységes sereggel rendelkezik itt, és Ophir-nak 3 a 
tartományminősítője. A védő a magasabb szám alapján három 
kockával dob. A támadó öt kockával dob. Ophir hadjárat-
sávon az első ikon síkságot mutat. Tehát a védő és a támadó is 
csak ilyen ikonnal rendelkező Stratégiakártyákat használhat. 

Az Ostrom-összecsapás kimenetele 

- Ha a támadó megnyeri a dobást, a védőnek le kell vennie egyik 
seregegységét a tartományból. Ha nincs védősereg, az Irányítás Jelző 
(Erőd, Torony vagy Város) kerül levételre. 

Megjegyzés:  ha  egymásra  helyezett  Toronyból  és  Erődből  álló  
Város  áll  ott,  a  kettő  egyetlen Irányítás Jelzőnek számít. 

- Ha a támadó elveszti a dobást, egy egységet le kell vennie a 
tartományban lévő seregéből. 

Az ostrom összecsapás (= az aktuális dobás) végén a támadó dönthet 
úgy, hogy felhagy az ostrommal és visszavonul  abba  a  tartományba,  
ahonnan  megindult.  Ha  így  tesz,  seregét  azonnal  vissza  kell  

mozgatnia abba a tartományba. Ha nem vonul 
vissza, a két játékos újabb ostrom-összecsapást vív.
Az összecsapások addig folyhatnak, amíg a támadó 
a visszavonulás mellett dönt, a támadó sereg  

teljesen „elfogy”, vagy a védősereg és az Irányítás Jelző levételre kerül. 
A támadó fordulója nem ér véget  addig,  amíg  ostrom  be  nincs  
fejezve.  

Megjegyzés:  A  védő  soha  nem  vonulhat  vissza ostromból. 

Az Ostrom után 
Ha a védősereg valamennyi egysége a védő Irányítás Jelzővel 
együtt levételre került, a tartomány semleges  státuszba  kerül.  
A  támadósereg  egyik  egysége  a  bal  szélső  ikonra  kerül  
a  hadjárat-sávon.  Egy  későbbi  fordulóban,  a  támadó  
játékos  hadjáratot  indíthat,  vagy  dönthet  azonnal  az 
erőltetett menet mellett. Mindkét opció a hadjárat során 
ismertetett szabályok szerint zajlik. 

Ha a támadósereg minden egysége levételre került vagy 
visszavonult, a védő megőrizte a tartomány feletti irányítást.

”Crom, számold a holtakat!” 
Ha egy támadó sikeresen befejez egy ostromot, kap egy „Crom, 
számold a holtakat!” jelzőt. Ha a támadósereg  teljesen  
megsemmisül  vagy  visszavonul,  a  jelzőből  a  védő  kap  egyet.  
Ezek  a  játék végén elszámolásra kerülnek. 

Csaták
Ha egy játékos seregét egy olyan semleges tartományba mozgatja, 
ahol egy másik játékos serege állomásozik,  csata  következik.  A  
csaták  nem  kihagyhatók  –  két  játékos  seregei  egyszerre  nem 
tartózkodhatnak ugyanabban a tartományban. 

Amikor két játékos csatázik, katonai összecsapások dobásainak 
sorozatát végzik el, melyben a seregét a tartományba mozgató lesz 
a támadó, a játékos, akinek serege már ott található, lesz a védő. 

Kockák száma a dobásban 
- A támadó a seregében található egységek számával 
megegyező számú kockával dob. 

- A védő a seregében található egységek számával megegyező 
számú kockával dob. 

A területtípus szerepe, kártyák és varázslat használata 
A védősereg  által  elfoglalt  ikon  a  hadjárat-sávon  megmutatja,  
milyen  területtípuson  zajlik  a küzdelem.  Ez  határozza  meg  
azt  is,  az  összecsapásban  mely  Stratégiakártyák  használhatók.  
A csatában mindkét játékos által használhatók Stratégiakártyák, 
Királyságkártyák és varázslat.

    pÉLDA:  A turani sereg hadjáratot folytat Kothban,és a 
hadjárat-sávon második lépésén, azaz erdőségben tartózkodik.  
Az  aquiloniai  játékos  megjelenik  Kothban  és  megtámadja  
a  turani  sereget.  A  területtípust  a turani sereg pozíciója 
határozza meg: vagyis erdőség. 

A csata-összecsapás kimenetele 
- Ha a támadó megnyeri a dobást, a védőnek a csatában résztvevő 
seregéből egy egységet le kell vennie. 

- Ha a védő megnyeri a dobást, a támadónak a csatában résztvevő 
seregéből egy egységet le kell vennie. 

Az aktuális  dobás  után,  a  támadó  dönthet  úgy,  hogy  kilép  
a  csatából  és  visszavonul  abba  a tartományba, ahonnan 
megindult, de csak abban az esetben, ha az baráti tartomány. 
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Ha így dönt, a seregét azonnal vissza kell helyeznie abba a baráti 
tartományba. Máskülönben a támadó nem választhatja a visszavonulást. 

Ha a támadó nem vonul vissza, a védő visszavonulhat seregével egy 
szomszédos baráti tartományba. Ha nincs szomszédos baráti tartomány, 
nem vonulhat vissza. Ha egyik fél sem vonul vissza, új csata-összecsapás 
kezdődik addig, amíg valamelyikük visszavonul vagy az egyik sereg
teljesen megsemmisül (levételre kerül). A támadó fordulója nem ér 
véget addig, amíg a csata le nem zajlik.  
A csata után 
Ha a támadó  megsemmisíti  a  teljes  védősereget  vagy  a  
védőt  visszavonulásra  kényszeríti, a támadósereg egyik egységét a 
hadjárat-sáv bal szélső ikonjára helyezi. Egy későbbi fordulóban, 
a támadó  játékos  hadjáratot  indíthat,  vagy  dönthet  azonnal  
az  erőltetett  menet  mellett.  Mindkét opció a hadjárat során 
ismertetett szabályok szerint zajlik. 

Ha  a  védő  megsemmisíti  a  teljes  támadósereget  vagy  a  támadót  
visszavonulásra  kényszeríti,  a serege  megőrizte  a  hadjáratsávon  
elfoglalt  aktuális  pozícióját.  Egy  későbbi  fordulóban, folytathatja 
a semleges tartomány leigázására indított hadjáratát. 

”Crom, számold a holtakat!”
Ha a játékosok valamelyike sikeresen megsemmisítette a másik 
játékos seregét a csatában (annak egységei lekerültek a tábláról), 
vagy visszavonulásra kényszerítette, a győztes játékos elvesz egyet 
ebből a jelzőből. Ezek a játék végén elszámolásra kerülnek. 

a cselsZÖVÉS 
A cselszövés-összecsapások  képviselik  a  hyboriai  nemzetek  közötti  
diplomáciai  és  politikai manővereket.  A  játékosok  cselszövéseket  
használnak  arra,  hogy  meggyőzzék  a  semleges tartományokat  a  
királyságaikkal  való  szövetségkötésről,  vagy  hogy  szövetségeket  
bontsanak  fel ellenséges tartományok és más játékosok között. 

A cselszövések céljai 
A játékos egyik követének mindenképpen abban a tartományban 
kell tartózkodnia, ahol cselszövést szeretne  végrehajtani.  A  
játékos  soha  nem  kísérelhet  meg  cselszövést  vad  
tartományban,  hazai tartományban, vagy olyan tartományban, 
ahol ellenséges Erőd, Város vagy ellenséges sereg áll. 

A cselszövések két különböző jellegű cél érdekében használhatók. 
Egy játékos indíthat cselszövést egy semleges tartományban, hogy
királysága szövetségesévé tegye, átalakítva 
a tartományt barátivá.

A játékos szintén indíthat cselszövést 
egy ellenséges tartományban, hogy azt 
visszaállítsa semleges státuszba. A 
cselszövés-összecsapást kezdő játékos 
lesz a támadó, a semleges tartomány 
vagy az a játékos aki  irányítja a szóban  
forgó tartományt,  lesz a védő. 
Mindegyik cselszövés-összecsapás a 
támadó és a védő között lezajló, külön-
külön kockadobásból áll. 

Stratégiakártyák használata 
A játékos  csak  akkor  használhat  Stratégiakártyát,  ha  a  
kártyán  jelzett  terület  tartalmazza  azt  a tartományt,  amelyben  
a  cselszövés-összecsapás  zajlik.  4  fős  játékban,  ez  a  terület  
„2-4”-es  van címkézve. Két- vagy háromfős játékban, a kártya 
további területeknél is használatos. Lásd. a „Két- és háromfős 
játékot” további információért.  

     pÉLDA:  Turan cselszövésbe kezd Brythunia-ban, az északi 
területen. Észak „2-4”van címkézve a kártyán, tehát Turan valamennyi 
pajzs-eredményét a következő cselszövés-dobásban sikeresnek számolhatja. 

Kockák száma a dobásban 
A támadó  a  cselszövés-összecsapásban  1  kockát  használ,  plusz  
annyit,  ahány  olyan  szomszédos tartomány van az összecsapás 
alatt zajló tartomány mellett, amely barátinak számít a támadónak, 
vagy áll ott egy baráti követ. 

    pÉLDA:  Turan-nak van egy követe Koth-ban, egy követe 
Zamora-ban és irányítja Turan-t. Cselszövés- összecsapásba kíván 
kezdeni Zamora-ba, tehát három kockával dob: egy, plusz egy a 
Koth-ban álló követért (amely határos Zamoraval), plusz egy az 
általa irányított Turan-ért (ami szintén határos Zamora-val). 

A védő oldalán használt kockák száma attól függően 
variálódik, hogy a tartomány semleges vagy ellenséges. 

- Ha a tartomány semleges, a védő a tartomány minősítő értékével 
megegyező számú kockával dob. 

- Ha a tartomány ellenséges (a támadó számára), a védő a tartomány 
minősítő értékével +1 megegyező számú kockával dob. 

     pÉLDA:  Zamora minősítője 4, tehát a védő négy 
kockával dob. Ha Zamora a Turan-játékos szövetségesévé 
válik, Turan öt köckával fog dobni valamennyi cselszövés-
összecsapás során, hogy megvédje szövetségét Zamora-val. 

A Cselszövés-összecsapás kimenetele 
Ha a támadó  egy  semleges  tartománnyal  való  szövetség  kötésére  
tett  kísérletet  és  megnyeri  a dobást,  levesz  egy  követet  (visszateszi  
saját  tartalékába)  és  egy  Torony  Jelzőt  helyez  el  a tartományon. 
A tartomány  most már  barátinak számít  feléje.  A támadó emellett 
begyűjthet annyi aranyat a közös készletből, amennyi a tartomány 
minősítő értéke. Ha a támadó elveszi a dobást, a követ a semleges 
tartományban marad, és nem változik semmi. 

Ha  a  támadó  arra tesz  kísérletet,  hogy  megtörjön  egy  ellenséges  
szövetséget  és  visszahelyezze  a tartományt  semleges  státuszba,  és  
megnyeri  a  dobást,  a  védő  leveszi  Torony  Irányításjelzőjét  a 
tartományból.  A  tartomány  most  már  semleges,  és  a  támadó  
követe  a  semleges  tartományban marad. Ha a támadó elveszti a 
dobást, leveszi követét a tábláról. 

conan KalanDjai 
Az Age of Conan azt az időszakot  öleli  fel,  amikor  Conan  a  
barbár  keresztül-kasul  barangolt Hyboria-ban,  mielőtt  megkoronázott  
hősként  az  egyik  hyboriai  királyság  uralkodója  lett.  Conan kalandjai 
meghatározzák, hogy a játék milyen hosszú ideig tart, és hatással 
lehetnek a játékosokra is, miközben azok Hyboria meghódítására 
törekednek.  

A Kaland-sáv 
Ahogy a játék  előkészítésénél  jeleztük,  mindegyik  
Kalandkártyának  van  egy  száma  a  jobb alsó sarokban, amely 
annak hosszát határozza meg. A szám azt mutatja, hogy mennyi 
Kalandjelzőt kell véletlenszerűen  húzni  azok  tartójából
és  felfele  fordítva  felhelyezni,  a  játéktábla  erre 
szolgáló helyen a Kalandpakli alatt. Ezek a jelzők 
adják meg a Kaland-sávot. 
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A Kalandjelzők  a  Conan  által  a  kalandjai  során  véghezvitt  
tetteket  jelképezik:  - megölt  szörnyek, ellopott kincsek és nők, akik 
a barbár hőssel szerelembe estek. A játékosok két módon juthatnak 
hozzá ezekhez a Kalandjelzőkhöz: 

-  A  Conan-játékos  elvesz  egy  Kaland-jelzőt  a sávról,  amikor  segít  
Conan-nak  sikeresen végrehajtania  kalandját  úgy,  hogy  közelebb  
helyezi  Conan-t  a  Kalandkártyán  meghatározott céljához. (Lásd. a 
„Conan-játékos fordulója”.) 

- Nem Conan-játékos elvesz egy Kaland-jelzőt az sávról minden 
alkalommal, amikor használja a korona+Conan Sors Kockát. 

A  játékosok  ezeket  a  jelzőket  lefele  fordítva  gyűjtik  maguk  előtt  
és  nem  mutatják  meg  a  többi játékosnak,  kivéve  meghatározott  
esetekben.  Azt  viszont,  hogy  hány  darab  jelző  van  a  játékos 
tulajdonában, azt a többi játékos is megnézheti. 

Kivétel: A játékosok bármikor megnézhetik a saját jelzőiket. 

Kalandok teljesítése és új 
kalandok indítása 
Amikor valamely játékos elveszi vagy eldobja az utolsó elérhető 
Kalandjelzőt a Kaland-sávról, a kaland véget ér. Az éppen soron lévő 
játékos még befejezi fordulóját, aztán a kaland lezárul. 

A kaland végrehajtásához,  ellenőrizzük  Conan  tartózkodási  helyét.  
Ha  Conan  ugyanabban  a tartományban  van,  ahol  a  Céljelző,  
Conan  sikeresen  teljesítette  kalandját.  A  Conan-játékos  a 
Kalandjelzők  tartójából  húzhat  közvetlenül  egy  Kalandjelzőt  ahogy  
az  később  leírjuk.  A  játékos megtartja a jelzőt (úgy, hogy a többi 
játékos ne láthassa értékét és típusát) vagy elcserélheti aranyra vagy 
varázslatra, ha ezt választja. 

Ha  Conan  nem  abban  a  tartományban  van,  ahol  a  Céljelző,  
azonnal  abba  a  tartományba  kell mozgatni. Ebben az esetben a 
Conan-játékos nem kap Kalandjelzőt. 

Mindkét esetben, az aktuális  Kalandkártya a dobozba kerül  vissza.  A  
játék során  már  nem kerül újból sorra. Új kártyát a Kaland-pakliból 
húzunk. Majd a Kalandkártyán lévő kalandhossz-értékkel megegyező  
számú  Kalandjelzőt  húzunk  a  tartóból  és  a  Kalandsávra  helyezzük  
azokat.  Ezt követően,  a  játékosok  licitálnak  azért,  hogy  ki  töltse  
be  a  Conan-játékos  szerepét  a  következő kalandban. Ez a folyamat 
azonos módon zajlik, ahogy a játék előkészítésénél (lásd. ott).  

Licit jelzők
A következő játékos Licit Jelzőit nem lehet újra használni addig, 
amíg a játékos a „0”-as jelzőjét használja  egy  licitben.  Ha  a  licit  
lezárult,  minden  játékos  aki  „0”-as  jelzőt  használt,  visszakapja 
valamennyi,  általa  használt  Licit  Jelzőt,  kivéve  a  „0”-kat,  
amelyek  eldobva  maradnak. Ténylegesen, a játékosok csak egyetlen 
alkalommal kaphatják vissza a kijátszott Licit Jelzőket, tehát „0”-
as jelzőjüket okosan kell felhasználniuk. 

Az  egyetlen  kivétel  a  „3”  jelzők.  Ha  egy  játékos  a  licitnél  a  
„3”-as  jelzőt  használja,  nem  kell eldobnia a licit-fázis végén. 
Valójában a játékos mindig tudja licitre használni a „3”-as jelzőjét. 

Ha a teljesített Kalandkártya volt az utolsó a Kaland-pakliban, az 
aktuális kor véget ér, s kezdetét veszi a korszakváltás-fázis. 

a KorsZaKvÁLTÁS FÁZISA 
Mikor Kaland-pakli négy Kalandkártyájából az utolsó is felhasználásra 
került, az aktuális játékos még befejezi fordulóját, majd utána a 
korszakváltás fázisa jön. 

Két korszakváltás-fázis van az Age of Conan-ban, az első és a  második 
korszak,  illetve a  második és a  harmadik korszak között. A 
korszakváltás-fázisok  lehetőséget  adnak  a  játékosoknak  arra,  hogy  
rendezzék  soraikat, teljesítményükért jutalmakhoz jussanak és 
felkészítsék magukat a játék következő fázisára. 

A játékos, akié a következő forduló, megkapja a Kezdő Játékos Jelzőt. 
Ő kezdi az első fordulót a korszakváltás-fázis  végét követően. 
Valamennyi  Sors Kocka, mely a készletben  maradt használat nélkül, 
a játék folytatásával felhasználandó újradobás előtt. 

A korszakváltás-fázis a következő lépésekből áll: 

  Fellépés a fosztogatók ellen (jelzőik begyűjtése). 
  Célokért kapott és az aranyjutalmak begyűjtése. 
  Városok felhúzása és katonák sorozása. 
  Költések, vásárlások. 
  Az Ereklye- és a Conan Bónuszkártya kiosztása. 
  A Kaland-pakli létrehozása. 
  A játékban lévő kártyák frissítése.

    Kalandjelzők

A Kaland Jelzőknek három fajtája van: Szörnyjelzők, 
Kincsjelzők, Hölgyjelzők. Mindegyik több összetevőből épül 
fel: 

     A jelző értéke.

     Ezek az ikonok azt mutatják, hogy a jelző ezzel megegyező 
számú varázslatra elcserélhető. Például: egy Kalandjelzőn kettő 
látható ezekből az ikonokból, ekkor a jelző két varázslatra 
cserélhető.

Ez az ikon azt mutatja, hogy a jelző ennyi értékű aranyra 
cserélhető. Például, ha a Kalandjelzőn egyet látni ezekből az 
ikonokból, akkor a jelző egy aranyra cserélhető. 

Bármikor, amikor a játékos begyűjt egy Kalandjelzőt, akkor 
azonnal el kell döntenie, hogy eldobja azt és elcseréli-e a 
jelzőn  látható  értékű  aranyara  vagy  varázslatra.  A  játékos  
később  már  dönthet  úgy,  hogy  a  jelzőt  aranyra  vagy 
varázslatra  cseréli.  A  jelző,  amely  levételre  került,  kikerül  
a  játékból,  és  csak  akkor  kerül  vissza  a  Kalandjelzők 
tartójába a játék bármely pontján, ha a tartó kiürül.

          Szörnyjelző              Kincsjelző               Hölgyjelzők
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Mindegyik játékosnak  el  kell  végeznie  az  aktuális  lépést  ezekből,  
mielőtt  bármelyikük  a következővel foglalkozhatna. Az a játékos kezdi 
a fázist, akinél a Kezdő Játékos Jelző van és az óramutató járásával 
megegyező irányban haladunk. 

1. Fellépés a fosztogatók ellen  
A korszakváltás-fázis  elején,  a  játékosok  bármennyi  Fosztogatás  Jelzőt  
elcserélhetnek,  amelyek baráti tartományokon vannak. Mindegyik játékos 
egy seregegységét leveheti abból a tartományból, ahol  jelző(k)  van(nak)  
ahhoz,  hogy  a  tartományban  található  valamennyi  Fosztogatás  Jelzőt 
semlegesítse. A játékos ezt bármennyi baráti tartományban elvégezheti 
akkor, ha azokban található baráti seregegység és Fosztogatás Jelző is. 

A Fosztogatás Jelzők semlegesítése után, a játékosok megszámolják, hány 
ilyen jelző maradt még a baráti  tartományaikban,  és  az  ezzel  megegyező  
számú  Birodalmi  pontot  azonnal  elvesztik.  Ha  a játékosnak nincs 
Birodalmi pontja, nem veszít el semmit. 

Ezt követően valamennyi Fosztogatás Jelző lekerül a tábláról.

   pÉLDA:  Az első korszak végén, öt Fosztogatás Jelző van a 
táblán. Aquilonia királyságában kettő, egy Steppes-ben, kettő  
Zamora-ban.  Aquilonia  királyságának  kettő  seregegysége  
állomásozik  Aquilonia-ban.  Úgy  dönt,  egy seregegységet levesz 
Aquilonia-ból, tehát a két Fosztogatás Jelzőt leveszi ebből a 
tartományból. Steppes tartománya aktuálisan semleges, tehát a 
Fosztogatás Jelző levételre kerül. Zamora Turan szövetségese, és 
Turan-nak nincs seregegysége Zamora-ban. Turan veszít 2 
Birodalmi pontot. Majd valamennyi Fosztogatás Jelző levételre 
kerül Zamora-ból.

2. Arany és a Célok jutalmai 
A játékosok a korszakváltás-fázisban kovácsolhatnak tőkét 
hódításaikból. Minden játékos begyűjt 2 aranyat minden Torony 
vagy Város Irányítás Jelölőért, amit ő helyezett a táblára, továbbá 5 
aranyat a királyságáért (vagyis 5-5 arany automatikusan jár minden 
királyságnak a korszakváltáskor). 

 Majd  a  játékosok  megnézik  a  játékban  lévő  Küldetéskártyákat.  
Ha  egy  játékos  teljesített  egy küldetést, jutalmul a kártyán szereplő 
Birodalmi pontokat gyűjti be érte. Mindegyik kártya rögzíti azokat  
a  követelményeket,  amelyeknek  a  játékosnak  meg  kell  felelnie  
ahhoz,  hogy  megkapja jutalmát. Bizonyos kártyák olyan célokat 
tartalmaznak, melyeket egynél több játékos is teljesíthet. a több 
játékos is teljesíti a célt, mind megkapják a jutalmat. 

Ha egy adott küldtetést egyetlen játékos sem teljesített, a kártya játékban 
marad a következő korszakban is. Ettől eltekintve, a kártya eldobásra 
kerül, újat kell húzni és azt a játékba tenni a helyére. 

Megjegyzés: A küldetések csak korszakváltás-fázisban vagy a játék végén 
tekinthetők teljesítettnek, még akkor is, ha egy játékos valamennyi 
küldetésének feltételeit teljesítette az aktuális korszak alatt. A játékosnak 
valamennyi követelményt teljesítenie kell a küldetés sikeres lezárásához. 

3. Városok felhúzása és katonák sorozása 
A játékosok  most  új  katonákat  sorozhatnak  be  vagy  
megerősíthetik  jelenlétüket  azokban  a tartományokban,  amelyeket  
irányítják.  A  játékos  elhelyezhet  egy  seregegységet  a  tartalékából 
valamennyi olyan baráti tartományba, ahol Erőd vagy Város áll, és 
a saját királyságába is. 
A játékos dönthet úgy, hogy seregegység felhelyezése helyett, a baráti 
tartomány Erődjét Várossá fejleszti.  Ehhez  egy  Torony  Jelzőt  kell  
elhelyeznie  az  Erőd  Jelző  tetejére,  így  a  Város  Irányítás Jelzővé 
válik. 
Megjegyzés: csak Erőd fejleszthető Várossá, Torony nem.

4. Arany elköltése, vásárlások
A játékosok most vásárolhatnak további Követeket, seregegységeket  
és kártyákat, méghozzá a következő táblázat alapján

Tétel Ára

1 Követ 2 arany

1 Seregegység 2 arany

1 Királyság- és Stratégiakártya 2 arany

1 Stratégiakártya 1 arany

Ha a játékos egységeket vásárol, azokat a saját tartalékából elvéve, bármely 
baráti tartomány(ok)ba felhelyezheti.  Ne  feledjük,  egy  játékosnak  sem  
lehet  soha  ötnél  több  seregegysége  adott tartományban  (kivéve  saját  
királyságát),  de  az  egy  tartományon  belüli  követek  száma  nincs 
korlátozva. Ha a játékos kártyákat vásárol, azokat a megfelelő pakliból 
felhúzva a kezébe veszi. A játékosok vegyesen vásárolhatnak egységeket 
és kártyákat. 

Költeni nem kötelező. Az arany mindig megőrizhető és felhasználható 
később is.

5. Az Ereklye- és a Conan 
Bónuszkártya kiosztása 
A játék elején a játékosok véletlenszerűen húztak a három nagy 
erejű mágikus ereklye közül – az Atlantisz Kardja, a Kobrakorona és 
a Tammuz Szíve. Most a játékosok rendelkeznek azokkal. Felfedik  
ezeket  és  így  minden  játékos  számára  elérhetővé  válik,  hogy  
küzdjön,  versenyezzen azokért.  

Mindegyik  játékos  titokban  választ  tetszőleges  mennyiségű  jelzőt  
a  Kalandjelzők  egy kategóriáján  belül  –  tehát  a  Szörnyek,  
Kincsek  vagy  a  Hölgyekén  belül.  A  választott  kategória 
meghatározza azt az ereklyét, amiért versenyre kelhet. 

    Küldetéskártyák
Ezek a kártyák a hyboriai királyságok politikai és katonai 
céljait jelképezik. Mindegyik kártya tartalmaz egy célt és 
egy Birodalmi pontokban kifejezett jutalmat, amennyi a 
játékos(ok)nak jár a teljesítéséért. 

Kártya címe.

A követelmények, 
melyeket a játékosnak 
teljesítenie kell hogy 
megkapja a kártyán szereplő 
Birodalmi pontokat.

A jutalmul kapott
Birodalmi pontok.
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You accomplish this 
objective if you control 
at least two non-adjacent 
coastal provinces (excluding 
your home province).

You accomplish this 
objective if you control 
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Ekkor a játékosok  egyszerre  megmutatják  a  kiválasztott  jelzőiket.  
Meghatározzák  a  kiválasztott jelzőik  értékét  (a  Kalandjelzőkön  
szereplő  számok  révén).  

Atlantisz  Kardját  az  a  játékos  kapja, akinek a legmagasabb összértéke 
van Szörnyjelzőkből, a Kobrakorona a Kincsjelzők legmagasabb 
értékével rendelkezőhöz kerül, Tammuz Szíve pedig a legmagasabb 
értékű Hölgyjelzőkkel bíróhoz. Ha bármely kategóriában egyenlőség 
van, a kérdéses ereklyét nem kapja meg egyik játékos sem. 

Ahogy az ereklyék kiosztásra kerültek, az erre használt Kalandjelzők 
visszakerülnek tulajdonosaik készletébe, lefele fordítva. Ebben a 
folyamatban nem történik Kalandjelző elköltése vagy eldobása.

A játékosok nem kötelesek felfedni az adott kategóriába tartozó 
valamennyi Kalandjelzőjüket, de csak a felfedett jelzők számíthatna 
bele abba az értékbe, amivel az ereklyéért versenyez a játékos.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy egy vagy több ereklye nem kerül 
kiosztásra egy játékosnak sem a korszakváltás-fázis alatt. Ebben az 
esetben a ki nem osztott ereklyé(ke)t a következő fázisig félre kell 
tenni. 

Az első  és  második,  illetve  a  második  és  harmadik  korszak  
közötti  korszakváltás-fázisban,  az ereklyék  kiosztása  után,  a  
legkevesebb  Birodalmi  ponttal  rendelkező  játékos  megkapja  a  
Conan Bónusz kártyát. Egyenlőség esetén, a kártyát az a játékos 
kapja, aki a kevesebb Kalandjelzővel bír. Ha ebben is egyenlőség van, 
a kártya nem kerül kiosztásra. A második és a harmadik korszakban 
előfordulhat, hogy egy játékos egy ereklyét és a Conan Bónusz Kártyát 
is megkapja. 

     pÉLDA:  Aquilonia Atlantisz Kardjáért licitál 3 
Szörnyjelzővel. Turan Tammuz Szívét akarja, tehát 2 
Hölgyjelzőjét készíti elő. Stygia szintén Atlantisz Kardját 
akarja, 2 Szörnyjelzőt készít elő. A  játékosok  felfedik  jelzőiket.  
Aquilonia  1+1+2  értékekkel,  tehát  összesen  4-gyel  szerepel  
a  szörnyek kategóriájában. Turan 2+2 =4-gyel szerepel a 
hölgyeknél, míg Stygia 3+2=5-tel a szörnyeknél. Turan-nak 
a licitálásban  ellenfél  nélkül  megkapja  a  Szívet.  Stygia  
megkapja  a  Kardot,  hiszen  összértéke  magasabb Aquilona-
nál. A Kobrakorona nem kerül kiosztásra, és a következő 
korszakban nem is lesz játékban.  

Végül, a Conan Bónusz Kártyát Turan kapja, mivel 0 
Birodalmi pontja van, kevesebb mint bármely másik 
játékosnak.

6. A Kaland-pakli létrehozása 
Mielőtt az új korszak kezdetét veszi, a játékosok új Kaland-paklit 
hoznak létre. Ez azonos szabályok szerint történik, mint mikor a 
játék kezdetekor hozzák létre azt. A játékosok 4 Kalandkártyát 
húznak közül  a  játék  kezdetekor  félretettek  közül  és  megkeverik  
őket  egy  új  Kaland-pakliba.  A  pakli  a táblára,  a  felső  kártya  
felcsapva  játékba  kerül.  A  játékosok  ezután  az  ismert  módon  
licitálást folytatnak az új Conan-játékos meghatározásáért. 

7. A játékban lévő kártyák frissítése 
Minden, játékban lévő, kijátszott kártya automatikusan frissül anélkül, hogy 
a játékosoknak aranyat kellene rá költeniük (fel kell fordítani azokat). Ezek 
most újra használatba vehetők. 

Majd a játék folytatódik azzal a játékossal, akinél a 
Kezdő Játékos Jelző van.

A játék  megnyeréséhez,  a  játékosoknak  a  legerősebb  hyboriai  
királyságot  kell  felépíteniük.  A legerősebb az a királyság lesz, 
amelyik a játék végén a legtöbb Birodalmi ponttal rendelkezik. 

biroDalmi pontoK 
A Birodalmi pontok azt mutatják, hogy a játékosok milyen eredményesen 
tudják megőrizni pontjaikat a játékban. A játék során a játékosok két 
módon gyűjthetnek Birodalmi pontokat: 

- Amint a játékos meghódít egy tartományt katonai összecsapások révén, 
a tartományminősítő értékével megegyező számú Birodalmi pontot 
gyűjt be. 

- Amint a játékos teljesít egy küldtetést, megkapja érte a kártyán szereplő 
Birodalmi pontot.

Megjegyzés: a játékosok nem veszítenek Birodalmi pontokat azért, mert 
egy általuk irányított tartományt egy másik játékos meghódít. Tovább, 
ha a játékos újra meghódítja azt a tartományt, melyet a játék során 
korábban már irányított, újra megkapja érte a Birodalmi pontokat. 

A Fosztogatás-jelzők eredményezhetik, hogy egy játékos Birodalmi 
pontokat veszítsen. Egy játékos Birodalmi pontjainak száma soha nem 
mehet nulla alá. Ha a játékosnak több pontot kellene veszítenie mint 
amennyivel rendelkezik, pontszáma nullára csökken, a további veszteséget 
figyelmen kívül kell hagyni. 

A játékosok a Birodalmi pontjaik számát az erre szolgáló sávon követik 
nyomon a táblán. Mindegyik játékos elhelyezi számlálóját a sávon. A 
játékos számlálóját a sávon mozgatja, így látható, hogy aktuálisan 
mennyi Birodalmi ponttal rendelkezik. Ha a játékosnak több mint 40 
Birodalmi pontja van, megfordítja jelzőjét a „+40” oldalra és folytatja a 
számlálást az „1”-től a pontjelző sávon. 

Amikor a játék véget ér, a játékosok részére további pontok kerülnek 
kiosztásra, bizonyos játékcélok teljesítéséért. 

a jÁTÉK VÉGE 
A játék két módon érhet véget: 

- Amikor a harmadik korszak negyedik kalandja teljesítésre kerül, a játék 
az aktuálisan soron lévő játékos fordulójának befejeztével véget ér. 

- A harmadik korszak bármely kalandjának végén (ideértve az utolsót 
is), a játék véget ér abban az esetben,  ha  egy  játékos  (sikeres  vagy  
sikertelen)  kísérletet  tesz  Conan  uralkodóvá  koronázására, saját 
királysága élére (lásd. „Conan megkoronázása” alább).

conan megKoronÁZÁSA 
A harmadik korszakban, az aktuális  Conan-játékos  megkísérelheti  
Conan-t  saját  királysága uralkodójává koronázni. Ez egy kockázatos 
vállalkozás, de jutalma Birodalmi pontokban mérhető, így ha sikerrel 
jár, a győzelmet sokkal valószínűbbé teszi. 

Ha annak a fordulónak végén, amelyben a  harmadik  korszak  egyik  
kalandja  lezárult,  Conan  a  Conan-játékos  hazai  tartományában 
tartózkodik,  ez  a  játékos  kísérletet  tehet  a  királlyá  koronázására.  

Ha  a  Conan-játékos  a  kaland végével  nem  tesz  kísérletet  a  
koronázásra  és  a  Kaland-pakli  még  nem  fogyott  el,  új  kártyát  
kell húzni és új licitet kell indítani Conan-ért az ismert módon.
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A Conan-játékosnak még azelőtt be kell jelentenie koronázási 
kísérletét, mielőtt új Kalandkártyát húzunk (vagy a játék végén még 
a pontszámlálás előtt, ha a negyedik kaland véget ér). A játékosok 
adhatnak egy kis gondolkodási időt a Conan-játékosnak, hogy 
fontolóra vegye a bejelentést, mielőtt továbblépnek. 

A koronázási kísérlet a következő lépésekből áll: 
A Conan-játékos kiválaszt egy kategóriát a Kalandjelzőiből 

(szörnyek, kincsek, hölgyek). 

Minden játékos felfedi valamennyi saját jelzőjét abban a kategóriában.

  Mindegyik játékos megadja az összesített értékét jelzőinek abban a 
kategóriában, majd az értéket a többi játékos értékeivel veti össze.

Ha a Conan-játékosnak van a legmagasabb összesített értéke a 
kiválasztott kategóriában, sikeresen királysága  uralkodójává  
koronázta  Conan-t.  Ezért  további  három  Birodalmi  pontot  
gyűjt  be. Továbbá,  ez  a  játékos  az  egyetlen,  aki  Birodalmi  
pontokat  gyűjthet  be  azért,  mert  a  legtöbb Kalandjelzővel  
rendelkezik  mindhárom  kategóriában  (lásd.  Záró  pontozás,  
alább).  Ezek  a kiegészítések nem biztosítanak garantált 
győzelmet, de komoly bónuszok lehetnek. 

Mindazonáltal,  ha  valamely  másik  játékos  értéke  a  
kiválasztott  kategóriában  egyenlő  vagy meghaladja a Conan-
játékos értékét, a koronázási kísérlet elbukott. Conan gúnyos 
pillantást vet a játékosra  a  kudarcért,  és  kiszámíthatatlan  
szeszélyében  megöli  a  királyság  uralkodóját,  majd kámforrá  
válik.  A  Conan-játékos  kiesik  a  játékból  és  automatikusan  
veszít.  A  további  játékosok összevetik Birodalmi pontjaikat, 
és meghatározzák, ki győzött közülük. 

Bármely eset áll elő, a játék véget ér és a játékosok végső 
pontszámlálást tartanak. 

Záró pontozás 
Függetlenül attól, hogy ért véget a játék, mindegyik játékos 
összesíti pontjait és meghatározzák, ki győzött.  

Kivétel: ha a Conan-játékos koronázási kísérlete elbukott, ő nem 
számolja meg pontjait, mivel már kiesett a játékból. 

A végső  pontszámításhoz,  a  játékosoknak  először  figyelembe  
kell  venniük  a  Fosztogatás-jelzők hatásait ugyanúgy,  mintha 
korszakváltás-fázisban  lennének (lásd. „Fellépés a  fosztogatók 
ellen”). Mindegyik játékos ez alapján módosítja pontjait. Majd: 

-  Mindegyik  játékos  begyűjt  annyi  Birodalmi  pontot,  
amennyi  azon  tartományok  minősítőjének összesített értéke, 
ahol Erődje vagy Városa áll. (Ezek többletpontok azokhoz képest, 
amiket a játékos akkor kapott, amikor eredetileg meghódította a 
tartományt.) 

-  Mindegyik  játékos  begyűjt  annyi  aranyat,  amennyi  azon  
tartományok  minősítőjének  összesített értéke, ahol Torony vagy 
Városa áll. 

-  A  játékosok  megnézik,  hogy  valamely  küldetés  a  játékban  
aktuálisan  teljesített-e,  ugyanúgy, mintha  korszakváltás-fázisban  
lennének.  A  játékosok  begyűjtik  a  teljesített  küldetésekért  járó 
Birodalmi pontokat és ennek megfelelően frissítik a pontozósávot. 

Ezen  pontozások  után,  a  játékosok  meghatározzák,  kik  
kapják  meg  a  következő  bónuszokat,  és ezekkel is frissítik 
pontjaikat. Mindegyik bónusznak van egy „Legmagasabb” és 
egy „Egyenlőség esetén” oszlopa. A bónuszok többségét  azok  a  
játékosok  kapják,  akiknek  a  legtöbbjük  van  valamiből,  tehát  
ha  két  játékosnak egyenlősége  van,  egyikőjük  sem  kapja  meg  a  
„Legmagasabb”  oszlopban  lévő  bónuszt.  Helyette mindketten 
az „Egyenlőség esetén” oszlopban megadott bónuszt gyűjtik be. 

- Leggazdagabb királyság: A legtöbb arannyal rendelkező játékos 
kapja.

- “Crom, számold a holtakat!”: Az a játékos kapja, aki a 
legtöbbel rendelkezik ebből a jelzőből.

- Conan megkoronázása: Az a játékos  kapja,  aki  sikeresen  
királysága  uralkodójává  koronázta Conan-t. 

- Kalandjelzők  győztese: Az a játékos  kapja,  akinek  az  adott  
Kaland-jelző  összesített  értékei  a legmagasabbak  a  három 
kategóriában. Mivel  három kategória  van,  három különböző 
értéket kell számolni, amelyeket különböző játékosok is elnyerhetnek, 
vagy akár ugyanaz a játékos.

       pÉLDA:  A harmadik korszak végén vagyunk. Egyetlen 
játékos sem próbálja Conan-t megkoronázni, így elérkezett a végső 
összesítés. Aquilonia-nak 15 szörny, 12 kincs és 8 hölgyjelzője 
van. Turan-nak 12, 12 és 11. Végül, Stygia-nak 13, 10 és 12. 

Aquilonia 15-tel a legtöbb szörnyjelzővel bír. Aquilonia és 
Turan között egyenlőség van a kincsek terén, mindkettőnek 12 
van. Stygia-nak van a legtöbb hölgyekből, 12. Tehát Aquilonia 
begyűjt 7 (+5 és +2), Stygia 5, és Turan csak 2 Birodalmi 
pontot.

Ha a játék azért ér véget, mert a játékos sikeresen megkoronázta 
Conan-t, csak a koronázó játékos kapja  meg  a  Kalandjelzőkért  
járó  bónuszokat.  Az  összes  többi  játékos  nem  kap  bónuszt  a 
begyűjtött  jelzőkért.  Mindazonáltal  ez  nem  jelenti  azt,  hogy  a  
Conan-t  megkoronázó  játékos automatikusan  megkap  minden  
bónuszt. Ha  másik  játékos kapná  meg a  bónuszok egyikét, akkor 
senki nem kap bónuszt.

 pÉLDA:  A fenti példánál  maradva,  Aquilonia  
sikeresen  megkoronázta  Conan-t,  az  egyetlen  játékos  lesz,  
aki  a jelzőkért bónuszokat kap. 7 Birodalmi pontot gyűjt be, 
hozzáadva ahhoz a 3 ponthoz, melyet a koronázásért kapott  
(tehát  összesen  10  pontot  kap).  A  másik  két  játékos  nem  
kap  Birodalmi  pont  bónuszokat Kalandjelzőikért. .

Miután minden bónusz kiosztásra került, a legmagasabb 
Birodalmi pontszámmal rendelkező játékos lesz a győztes. 
Egyenlőség esetén, a legmagasabb összesített Kalandjelző 
pontszámmal rendelkező lesz a győztes. 
Ha továbbra is egyenlőség van, a játék így ér véget.

Bónusz neve Legmagasabb
Egyenlő- 

ségnél

Leggazdagabb királyság +3 +1

„Crom, számold a holtakat!” +3 +1

Conan megkoronázása +3 –

Kalandjelzők 
győztese

+5 mind- 
egyikért

+2 mind- 
egyikért
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Van néhány  további  szabály  az  Age  of  Conan  egyes  összetevőire,  
valamint  a  két-  és  háromfős játékokra is. 

KirÁLYSÁGKÁRTYÁK
A játékban  kétfajta  kártya  van,  mely  a  játékosok  számára  
speciális  képességeket  biztosít,  illetve segítségükkel  módosíthatók  
a  katonai  és  cselszövés  összecsapások  eredményei.  A  kártyák  
egyik fajtája  a  Stratégiakártyák,  melyekről  már  volt  szó  
korábban  e  füzetben.  A  másik  fajtája  a Királyságkártyák.

A  Királyságkártyák  négy  külön  paklira  vannak  osztva,  egy-
egy  mindegyik királyság részére. Mindegyik pakli meg van jelölve 
a királyság szimbólumával és színével. 

Aquilonia Hyperborea Stygia Turan

Királyságkártyák húzása 
A játékosok  Királyságkártyáikat  két  módon  húzhatják  fel  
paklijaikból.  Az  egyik  mód,  hogy  a játékos fordulójában 
koronaakció végrehajtása során ezt az opciót választja. Ebben 
az esetben egy Királyság- és egy Stratégiakártyát húz fel. Továbbá 
a játékosok 2 arany elköltésével korszakváltás-fázisban  szintén  
felhúzhatnak  egy  Királyság-  és  egy  Stratégiakártyát.  

Ha  a  játékos  felhúzza  az utolsó Királyságkártyát paklijából, 
a korábban dobott valamennyi kártyát megkeveri és azokból 
új paklit képez.  

Három  különböző  típusú  Királyságkártya  van:  játékban  
lévő    (kijátszott),  esemény  és  azonnali hatású kártya.

Játékban lévő kártyák 
Ezek a kártyák speciális karaktereket, tárgyakat és 
elitkatonákat jelképeznek, amelyek elérhetők a 
királyság  számára.  Valamennyi  játékban  lévő  
kártya  kijátszása  után  játékban  marad  mindaddig, 
ameddig a játékos valamilyen okból arra kényszerül, 
hogy eldobja. 

Minden ilyen kártyának  van  egy  költsége,  melyet  arany  
ikonnal  és  számmal  a  kártya  jobb  alsó sarkában  láthatunk.  
Amikor  a  játékos  kijátszik  a  kezéből  egy  kártyát,  ennek  
aranyban  kifejezett költségét meg kell fizetnie. Ezek a kártyák csak 
a játékos fordulója elején játszhatók ki, és a játékos több kártyát is 
kijátszhat, ha ehhez rendelkezik elég arannyal. 

Kijátszásnál a játékos a kártyát felfele fordítva maga elé helyezi. A 
kártya most már a kártya szövegezése szerinti módon alkalmazható. 
Ugyanakkor nem feltétlenül szükséges azonnal felhasználnia azt (ha 
a kártya utasítása ezt megengedi). 

Amikor a játékos felhasznált egy kártyát, fejjel lefele fordítja (jelezve, 
hogy már használták). Ez a kártya nem használható fel újra addig, 
amíg frissítésre (újra felfordítás) nem kerül. Ha a játékos frissíteni 
akarja a kártyát, egy jövőbeni fordulójának elején, a kártyán jelzett 
arany elköltése ellenében (újra megfizeti azt, mint amikor kijátszotta a 
kezéből) megteheti. A kártya felfordításra kerül és újra használható. 

Minden játékban lévő kártya automatikusan frissül a korszakváltás-
fázisban anélkül, hogy a játékosoknak aranyat kellene erre fordítaniuk.

         pÉLDA:  Fordulója elején, Aquilonia elkölt 2 aranyat hogy 
kijátssza a BossnianArchers” kártyát a kezéből. Majd egy katonai 
összecsapás során, az íjászokat (a kártyát) arra használja, hogy egy 
sikerességet adjon dobásaihoz, aztán  a  kártyát  lefele  fordítja  (a 
kártya  játékban  marad, nem kerül eldobásra).  Egy  későbbi  
fordulóban, a játékos fizethet 2 aranyat hogy frissítse a kártyát, így 
azt újra használatba veheti. 

Eseménykártyák
Az eseménykártyák egyszeri bónuszt jelentenek, 
különleges eseményeket vagy tárgyakat kínálva a 
játékos királysága számára.

A játékos  a  Sors  Kockák  korona-akcióját
felhasználva  játszhat  ki  eseménykártyát  (ez  az  

egyik lehetséges korona-akció, lásd. ott). A játékos csak a fordulója 
alatt használhat fel eseménykártyákat. A felhasználási mód és az 
eredmény a kártya szövegezésében található. 

Az eseménykártyák  használatuk  után  a  játékos  dobott  
Királyságkártyáinak  tartójába  kerülnek.  A dobott  kártyák  
tartója  az  a  hely,  ahol  a  játékosok  dobott  Királyságkártyáikat  
tartják  addig,  amíg újrakeverve újból paklit képeznek azokból. 

Azonnali kártyák 

Az azonnali kártyák  arany  költsége  vagy  korona-
akció  nélkül  játszhatók  ki. 

A kártya  szövege rögzíti,  hogy  mikor  játszható
ki.  Alapesetben  a  játékos  fordulója  alatt  játszhatók  

ki,  speciális képességet biztosítva számára. Mindazonáltal, néhány 
azonnali kártya másik játékos fordulójában játszható ki. A pontos 
használati mód és eredmény a kártya szövegezésében található. 

Kivétel:  Egy  játékos  csak  akkor  használhat  azonnali  kártyát  
egy  másik  játékos  fordulójában,  ha azzal  egy  olyan  összecsapást  
akar  módosítani,  amiben  maga  is  érintett.  

Az  azonnali  kártyák  a játékos dobott tartójába kerülnek használat 
után.

KÉT- ÉS HÁROM-
FŐS JÁTÉKOK  
Ebben a szabálykönyvben valamennyi leírt szabály a 4 fős 
játékokra vonatkozik. A legtöbb szabály ugyanaz  marad  a  két-  
vagy  háromfős  játékoknál  is.  Mindazonáltal  néhány  szabály  
kismértékben módosul, egész pontosan a  játék előkészítésénél  és 
a Stratégiakártyáknak a cselszövésekben való használatában. 
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Black Dragons
Play-on-the-table — Elite Unit

Use when you perform 
a forced march. You are 
not required to remove 
an army unit to perform 
this forced march.
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Sacrifices
Event

You gain one sorcery 
token and draw two 
kingdom cards.
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Book of Skelos
Instant

Play at the end of a 
military contest. Discard 
one of your sorcery 
tokens to eliminate one 
unit in the opponent's 
army.
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SZABÁLYOK 
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Két- vagy háromfős játékban ajánljuk, hogy az egyik játékos 
Aquilonia legyen.  A játék  nagyságától  függően,  a  játékegyensúlyt  
szem  előtt  tartva,  a  következőket  javasoljuk: Aquilonia és Turan  
a kétfős,  Aquilonia, Turan és Stygia  a  háromfős  játékban. 

Megjegyzés: ezek nem kötelező felállások, a játékosok kísérletezhet-
nek más variációkkal is.  

A Játéktábla 
Ha négynél kevesebb fő játszik, az Age of Conan kisebb méretű 
táblára korlátozódik. A játékban résztvevő területek függnek attól, 
hogy mely királyságok vannak kiválasztva. 

- Central-Hyboria mindig játékban van.

- Kelet csak akkor játszik, ha Turan is.

- Dél csak akkor játszik, ha Stygia is.

- Észak csak akkor játszik, ha Hyperborea is.

Conan és a követek továbbra is beléphetnek azokba a tartományokba, 
amelyek nincsenek játékban. Ugyanakkor  egy  sereg  soha  nem  
léphet  be  játékon  kívüli  tartományba,  és  összecsapások  sem 
történhetnek ezeken a területeken. Egy játékon kívüli tartomány 
ezért soha nem is válhat barátivá.  

Stratégiakártyák
Ezek használatában  eltérés  van  a  
négynél  kevesebb  fővel  zajló  
játékokban.  Négyfős  játékban, 
amikor a játékosok cselszövések során 
kívánják használni ezeket, csak akkor 
tehetik ezt meg, ha a tartomány, ahol 
cselszövés zajlik, a kártyán “2-4” 
címkével jelölt területen van. 

Két- vagy háromfős játékban a kártyák 
a “2-4” és a “2-3” címkéjű területeken egyaránt használhatók. A 
Stratégiakártyák a  kisebb  játékokat  sokkal  változatosabbá  teszik  
így,  hiszen  a  térkép  egyes  területei  nincsenek játékban. 

Megjegyzés:  a  Stratégiakártyák  cselszövésekben  való  
használatára  vonatkozó  minden további szabály érvényes 
a kisebb játékokban.  

Ereklyekártyák
Két- vagy háromfős játékokban, az ereklyék szétosztása és a licit a 
normál módon zajlik. Minden, ki nem osztott vagy el nem nyert 
ereklyét a következő korszakváltás-fázisig félre kell tenni. Ekkor 
a játékosok újra licitálhatnak azokért.
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