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• 48 település lapka (3-3 db 1-2-3-4 szintű /12db/ mind a 4 színben)
• 36 erőd lapka (3-3 db 1-2-3 szintű /9db/ mind a 4 színben)
• 48 nyersanyag termelő lapka (1-1 db 1-2-3 szintű halászat, fatelep, kőbánya, aranybánya /

12db/ mind a 4 színben)
• 24 bástya lapka (2-2 db 1-2-3 szintű /6db/ mind a 4 színben)
• 84 nyersanyag (24 hal, 22 fa, 20 kő, 18 arany)
• 12 légiós (3db mind a négy színben)
• 16 telepes (4db mind a négy színben)
• Játéktábla
• 35 pikt harcos (17 békés, 18 agresszív)
• 1 kezdő játékos jelző
• 28 mozgás jelző (1db a négy színben és 24 semleges színű)

A játék célja:

A római császár küldötteiként a játékosok letelepednek Albionban, ahogyan Nagy-Britanniát hívták 
a rómaiak előtt. A játékosok versenyre kelnek, hogy kié lesz a legfejlettebb település, mely végül 
kivívja  a  császár  elismerését.  A  kevés  nyersanyagból  településeket,  erődöket  és  bástyákat  kell 
építeniük.  A  települések  fejlesztése  során  további  telepesek  és  légiósok  érkeznek,  még  több 
nyersanyagra  tesznek szert  és kiterjesztik  a birodalmuk határait  (mozgási  lehetőség bővítése).  A 
játékosoknak ugyanakkor el  kell  hárítaniuk a  piktek támadásait  is.  A játék akkor  ér véget,  ha 1 
játékos mindhárom települését teljesen felfejleszti (4. szint).

Előkészületek:

• Minden játékos választ  1 színt  és megkapja a  4 telepesét,  3 légiósát,  1 mozgás  jelzőjét 
továbbá a 12 települését, a 12 nyersanyag termelő lapkát, a 9 erődöt és a 6 bástyát saját  
színében. 

• Minden  játékos  kap  egy  a  semleges  mozgás  jelzőt,  a  maradékot  ill.  a  nyersanyagokat 
készítsd a tábla mellé.

• Tégy vissza a dobozba a lentieknek megfelelő pikt harcost:
 4 játékos esetén mind játszik
 3 játékos esetén tégy vissza 3 békés és 2 agresszív piktet
 2 játékos esetén tégy vissza 7 békés és 2 agresszív piktet

Fordítsd  meg  a  pikteket,  keverd  össze  őket  és  oszd  el  őket  a  sötétzöld  területeken.  A 
területeken  látható  jelzőkövek  megmutatják,  hogy  hány  harcost  kell  az  adott  területre 
tenned,  mely  függ  a  játékosok  számától  is.  2  pikt  harcos  meg  fog  maradni,  melyeket 
felfordításuk nélkül tedd vissza a dobozba. 

• Minden játékos tegye az első szintű halászatát, a halat ábrázoló nyersanyag termő mezőbe, a 
fatelepét a fát ábrázoló nyersanyag termő mezőbe. 



• A játékosok döntsék el  -bárhogyan is- ki kezdje a játékot.  A kezdő játékos megkapja a 
kezdő játékos  jelzőt,  mely  a  játék  végéig  nála  marad,  emellett  kap  3  halat  és  1  fát.  A 
második  játékos  az  óra  járásának  megfelelően  következik  és  kap  3  halat  és  két  fát.  A 
harmadik 3 halat, 3 fát, míg a negyedik 3 halat és 4 fát. 

• Minden játékos tegye az első szintű bástyáját ill. 1 telepesét a világoszöld kezdő mezőre a 
sziget déli végén. 

• Az óra járásának megfelelően minden játékos -kezdve a kezdőjátékossal- tegyen le egy első 
szintű erődöt a két sötétzöld mező közül az egyikre a világoszöld mezők felett (nincs rajuk 
előrenyomtatott pikt harcos).

A játék menete:

A kezdő játékos kezd, majd a többi játékos az óra járásának megfelelően követi őt. Ha a játékos 
soron van, két lehetséges lépés közül választhat:

A. Mozgás és építkezés
B. Nyersanyag utánpótlás

A. Mozgás és építkezés  

Először minden telepeseddel ill. légiósoddal mozoghatsz a játéktáblán a mozgás szabályai szerint, 
majd akár minden telepeseddel létesíthetsz egy épületet vagy fejleszthetsz egy épületen. Ha a játékos 
nem tud,  vagy  nem akar  építeni/fejleszteni,  a  telepes  ott  marad  és  a  későbbi  körökben  tovább 
mozgatható.

Mozgás szabályai  

A játékos pont annyit mozoghat, ahány mozgás jelzője van. A játék kezdetén minden játékosnak 2 
jelzője van, 1 saját és 1 semleges. A játékosok a játék során további mozgás jelzőket szerezhetnek 
erődök építésével/fejlesztésével. Egy határ átlépése 1 mozgás jelzőbe kerül. A játékos természetesen 
megoszthatja a mozgási pontjait a telepesei ill. légiósai között (pl. Ha 4 mozgás jelzője van, léphet 1 
telepes 2 határon át, egy második 1 határon át ill. 1 légiós 1 határon át), sőt nem is szükséges az 
összes  lépését  lelépnie.  Nincsen korlátozva,  hogy egy területen  hány figura  állhat  (végtelen).  A 
mozgás jelzőket nem adjuk le a lépésünk után. 

Légiósok 

A légiósok harcoló egységek, melyek megvédik az adott régiót a piktek támadásától. A játékosok 
légiósokat az 1. és 2. szintű települések építése során tudnak szerezni. A normál mozgásán felül egy 
légiós magával tud vinni egy lefordított pikt harcost. A piktet nem szabad megfordítani a mozgása 
során. Már felfordított piktet nem lehet szállítani. Nem megengedett a pikt harcosokat a világoszöld 
és a nyersanyag termelő területekre vinni, de ezeken átvinni lehetséges.

Építkezés a telepessel 

Miután a játékos befejezte a mozgás  fázisát,  minden telepessel,  mely a játéktáblán van, jogosult 
építkezni/fejleszteni.  Ha  több  építkezést/fejlesztést  hajt  végre  különböző  mezőkön,  a  játékos 
eldöntheti ennek sorrendjét. Minden játékosnak csak 1 épülete lehet 1 területen! Fejlesztés esetén a 
játékos az új lapkát a régire teszi rá. 



Az építkezés 4 fázisa:

1. Nyersanyagok leadása és az épületlapka felhelyezése lefordítva

Az  építkezés/fejlesztés  ára  független  attól,  hogy  milyen  típusú  épületről  van  szó.  Az 
építkezés/fejlesztés annyi különböző nyersanyagba kerül, ahányadik szintű épületet vesszük meg (pl. 
3. szintű település –> 3 különböző nyersanyag). Az épületlapkát lefordítva feltesszük a kívánt helyre. 
A leadott nyersanyagok az általános készletbe mennek, kivéve hozzájárulás fizetését. 

Hozzájárulás fizetése
Hozzájárulást  csak  a  sötétzöld  mezőkön  kell  fizetni,  ezek  azok  a  mezők,  ahol  a  játéktáblán 
nyomtatott  piktek  vannak.  Ha  ilyen  területen  építkezik/fejleszt  a  játékos  és  az  ellenfeleinek 
magasabb fejlettségű épületei vannak, az épületek tulajdonosai 1-1 nyersanyagot kapnak a fizetendő 
nyersanyagokból.  A  legmagasabb  fejlettségű  épület  tulajdonosa  választ  először  és  így  tovább. 
Egyenlőség  esetén  az  választ  először,  aki  az  óra  járása  szerint  közelebb  ül  az  építő/fejlesztő 
játékoshoz. Minden játékos maximum 1 nyersanyagra tarthat igényt, a maradék a közös készletbe 
megy. Elképzelhető, hogy egy ellenfélnek -annak ellenére, hogy rendelkezik magasabb fejlettségű 
épülettel-, nem jut már nyersanyag. Egy megépített 1. szintű épület magasabb fejlettségű, mint egy 
építés alatt lévő 1. szintű. 

2.  A telepes visszaküldése a kezdő világoszöld mezőre (más akciót nem hajthat végre)

3. Egy lefordított pikt harcos felfordítása

Minden  alkalommal,  mikor  egy épület  megépül,  vagy felfejlődik  egy  területen,  az  ott  épülettel 
rendelkező játékosok ki vannak téve a piktek támadásának. Ha nincsen már lefordított pikt, akkor 
nem intéznek támadást. De ha van legalább 1 lefordított pikt harcos, egyet véletlenszerűen fel kell 
fordítani. Ha ez békés pikt, akkor a piktek nem intéznek támadást, és a felfordított piktet vissza kell 
tenni  a  dobozba.  De  ha  a  felfordított  pikt  agresszív,  a  pikt  a  területen  marad  és  valamennyi  a 
területen  állomásozó  pikt  támadást  indít,  ebbe  bele  kell  számítani  a  területen  előre  nyomtatott 
pikteket  is.  A piktek  támadó erejét  úgy kapjuk meg,  ha összeadjuk a  harcosok számát.  Minden 
játékosnak, aki a területen épülettel bír, el kell hárítania a támadást. A játékosok védelmi erejét a 
területen  állomásozó  légiósok  száma  ill.  a  játéktáblán  lévő  bástyák  számának  összege  adja  ki. 
Minden légiós 1 egységnek számít és minden bástya annyi egységnek, ahányadik fejlettségi szinten 
áll. Akkor tudja a játékos a pikteket visszaverni, ha védelmi ereje egyenlő vagy magasabb a támadás 
erejénél.  Azok  a  játékosok,  akik  védelmi  ereje  túl  alacsony  volt,  választhatnak,  hogy  vagy  a 
legmagasabb fejlettségű épületet csökkentik egy szinttel, vagy visszaadják az éppen építés alatt álló 
épületet.  Ezek az  épületek  a  játékosok saját  készleteibe  kerülnek.  Ezzel  együtt  a  játékosok egy 
figurát is vissza kell, hogy adjanak. 
Megjegyzés: a játékosok önként is levehetnek épületeket, ami jó lehet kivételes esetekben. Ehhez a 
játékosnak egy telepesét a kívánt területre kell mozgatnia. Leveszi valamennyi épületét!, a telepesét 
pedig a kezdő pozícióra helyezi. Nem kell fizetnie hozzájárulást és ilyen esetben nem támadnak a 
piktek. 

4. Az épület lapka megfordítása és képességének kihasználása

Bástya (1-2-3 szintű)
A bástyák az egész játéktáblán védelmi pontot jelentenek a játékosnak. Minden szint 1 pont, azaz a 
mindkét lapka 3. szintre felfejlesztve összesen 6 pontot eredményez. 



Erőd (1-2 szintű)
Építésekor  a  játékos  kap  egy  semleges  mozgás  jelzőt.  Egy  elvesztett  támadás  esetén,  az  erőd 
fejlettségének csökkentésekor a játékosnak vissza kell adnia 1 mozgás jelzőt. 
Erőd (3 szintű)
A mozgása kezdetén a játékos minden 3. szintű erődre tehet egy telepest, aki innen kezdi meg a 
lépését.

Település (1-2 szintű)
A játékos feltehet egy új figurát. Ha telepest választ azt a világoszöld kezdő mezőbe kell tennie. A 
telepes csak az ezt követő körben mozoghat és építhet. Ha légióst választ, azt arra a mezőre kell  
tennie,  ahol  az  épületet  megépítette/fejlesztette.  A légiós  is  csak  a  következő  körben mozoghat 
először,  viszont  a  védelmi  ereje  azonnal  számít.  Sikerese  pikt  támadás  esetén  a  játékosnak  a 
település leadásán túl választania kell vagy egy telepest vagy egy légiós, amit szintén vissza kell 
adnia.

Település (3 szintű)
A  játékos  fejlesztheti  bármelyik  a  játéktáblán  lévő  épületét,  kivéve  a  települését.  Ehhez  a 
fejlesztéshez nem szükséges nyersanyagot leadnia ill. nem kell a mezőn telepesnek sem lennie (azaz 
ha ott van egy, azt más akcióra használhatod). De mivel építésnek/fejlesztésnek számít, ha a mezőn 
van lefordított pikt harcos, egyet fel kell fordítani a normál szabályok szerint (lásd fentebb). Sikeres 
pikt támadás esetén a település fejlettségének csökkentésén túl egy másik épületet is vissza kell adni 
a játéktábláról, ez nem lehet település. 

Település (4 szintű)
A játék megnyeréséhez 4-es szintű településre van szükség. A 4-es szintű település védett a piktek 
támadásától és nem lehet lebontani. 

Nyersanyag mezők (1-2-3)
A nyersanyag termelő lapka fejlettségi szintje határozza meg a kapott nyersanyagok számát (1-2-3). 
A nyersanyag termelő lapkát/üzemet a megfelelő nyersanyag mezőre lehet csak tenni. 

Az építési szabályok összefoglalása

• Csak a játékos saját telepesével lehet építeni egy régióban.
• Minden régióban minden játékos csak 1 épülettel rendelkezhet, a nyersanyag termelő 

lapkákat csak a megfelelő nyersanyag mezőkre lehet letenni.
• Minden  épület  első  fejlettségi  szinttel  indul,  és  ezt  fejlesztjük  fel  egészen  a  4-ik 

szintig a teleülések esetében.
• Az épület jelzője először lefordítva kerül a területre.
• Az  épületek  a  fejlettségi  szintnek  megfelelő  bármilyen  különböző  nyersanyagba 

kerülnek, azaz első szintű 1 nyersanyagba, második szintű 2 különböző nyersanyagba, stb.
• Ha  a  sötétzöld  régiókban  a  többi  játékos  rendelkezik  magasabb  fejlettségű 

épületekkel,  a  fizetendő  nyersanyagokból  ők  mind  részesülnek  eggyel.  A  világoszöld 
mezőkben  ill.  a  nyersanyag-termő területeken nem kell  hozzájárulást  fizetni  az építkezés 
alkalmával. 

• Építés után a telepest vissza kell tenni a kezdő világoszöld mezőbe. 
• Minden építéskor egy lefordított piktet fel kell fordítani, ha van abban a régióban még 

pikt harcos. Ha békés a pikt, nem történik semmi, ha agresszív támadást intéznek. 



• Csak abban az esetben lehet megfordítani az építés alatt álló épületet, ha a pikteket 
legyőztük, vagy békés pikt került felfordításra.

• Minden játékos köteles a 3 település közül egyet a három északi régióban (koszorúval 
jelölt mezők) felépíteni. 

B – nyersanyag utánpótlás begyűjtése

Ha a játékos a B lépést választja, akkor neki ez a lépése. Ebben az esetben ő nem léphet a bábúival, 
és nem építhet/fejleszthet  épületet.  Annyi  nyersanyagot  kap a dobozból,  amennyit  a nyersanyag-
termelő lapkái hoznak. A játék elején ez pontosan 1 hal  és 1 fa.  A mennyiségek növelhetők az 
épületek felfejlesztésével (pl. a 2-es fejlettségi mező 2 nyersanyagot hoz).   
Abban a ritka esetben, amikor nem jutna egy játékosnak nyersanyag, minden játékos köteles (az is 
aki éppen kapna egyet) az adott nyersanyagból egyet visszaadni a készletbe. Ezt addig kell folytatni, 
míg elégséges nyersanyag lesz a készletben, majd kiosztjuk a kapott nyersanyagokat. 

A játék vége, győzelem

Amikor egy játékosnak sikerül mind a három települését 4-es szintre felfejlesztenie és ráadásul ebből 
egyet a három koszorúval jelölt mezők egyikén (3 északi régió) az adott kör még végigmegy, de a 
játék véget ér. Ha csak egy játékosnak sikerül a 3 település felfejlesztése, akkor ő a győztes. Ha több 
játékosnak is sikerül, akkor ők megszámolják azokban a régióikban az agresszív piktek számát, ahol 
épületük van. Az győz, akinek a régióiban több az agresszív pikt harcos. Ha még ebben az esetben is 
döntetlen  az  állás  akkor  a  játékosok  megmaradt  nyersanyagjainak  száma  dönt.  Ha  még  itt  is 
döntetlen áll fenn, akkor a partinak 2 győztese van.

fordította: arrakeen (2011) 


