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     Bevezetés
“Ha a hatalmasok játszmáját játszod, győzöl vagy meghalsz. 
Nincs középút.”
        Cersei Lannister

Robert király halott és az öröklés vitatott. Westeros nagy Házai a
háborúra készülnek: vagy övék lesz a főhatalom, vagy elbuknak. 
A Baratheon-, a Lannister-, a Stark-, a Targaryen- és a Martell-
ház küzd a végső, a legnagyobb díjért: a Vastrónért.

       Áttekintés
A Trónok harca: Vastrónban három-öt játékos sző cselszövést és 
intrikál. Mindenki egy nagy Házat irányít, és ravaszsággal, példás
tettekkel vagy brutális, nyers erővel arra törekszik, hogy a többi Ház
fölé kerekedjen.

Minden fordulóban összecsapnak a nagy Házak tagjai és a győztesek
befolyása megnövekszik szerte a Hét Királyságban. Minden eszköz
megengedett, mert a győztes fog végül felülni a Vastrónra.

    Tartozékok

100 műanyag hatalomjelző 25 befolyásjelző (Házanként 5)

25 vezérlap (Házanként 5) 18 eseménykártya 
(Házanként 3, plusz 3 speciális)

125 házkártya (Házanként 25)

5 befolyástábla (Házanként 1) 25 karakterlapka (Házanként 5)
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Előkészületek
Az előkészületek során az alábbi lépéseket hajtsátok végre:

Házak kiválasztása: Mind válasszatok magatoknak
egyet a nagy Házak (Lannister, Stark, Baratheon, Tar-
garyen, Martell) közül, és vegyétek el annak a Háznak
a tartozékait: az öt karakterlapkát, a befolyástáblát, az
öt vezérlapot, az öt befolyásjelzőt és a házpaklitokat,
benne huszonöt házkártyátokkal. Az egyes Házak tar-
tozékait könnyen megkülönböztethetitek a Házak színei
és jelképei szerint.

Vezérek és játéktér: Keverjétek meg Házatok vezérlap-
jait és húzzatok kettőt. E kettő közül válasszatok titok-
ban egyet - ő lesz Házatok vezetője e játék során. A
kiválasztott vezéreket egyszerre fedjétek fel.

Miután ez megtörtént, kiválasztott vezéreitek karakter-
lapkáit, valamint Házatok ki nem választott négy vezé-
rének lapját rakjátok vissza a dobozba - ezekre e játék
során nem lesz szükségetek.

Ha ezzel megvagytok, keverjétek meg házpaklitokat 
és azt képpel lefelé rakjátok le magatok elé. Ugyanide
rakjátok le vezérlapotokat és négy karakterlapkátokat is
- ez a ti játékteretek.

Húzzátok fel a kezetekbe házpaklitok legfelső öt lapját.

Befolyástáblák: Mind rakjátok ki befolyástáblátokat az asztal 
közepére, lerakva öt befolyásjelzőtök mindegyikét befolyás-
táblátok egy-egy üres mezőjére.

Hatalom: Minden karakterjelzőtökre rakjatok le
négy-négy hatalomjelzőt.

Ezután mind rakjatok le négy hatalomjelzőt vezé-
retek lapjára.

Eseménypakli és kezdőjátékos: Minden játszó Ház három 
eseménykártyáját keverjétek össze, majd keverjétek közéjük 
a három speciális eseménykártyát - ez lesz az eseménypakli.

Véletlen segítségével válasszátok ki egyikőtöket, ő lesz a
kezdőjátékos, ő kezdi majd az első fordulót.
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      a Stark-ház játéktere

3 játékos (Targaryen-, Stark- és 
Lannister-ház) eseménypaklija



  Játékkoncepció
Mielőtt megismernétek a játék mechanikáját, két lényegi részt 
kell megértenetek: a hatalmat és a befolyást.

E két koncepció megértése szükséges ahhoz, hogy kidolgozhas-
sátok stratégiátokat és taktikátokat.

Hatalom
A játék kezdetén minden karakterlapkán négy hatalomjelző van.
A hatalom az adott karakter politikai és tényleges, fizikai erejét
szimbolizálja. E karakterek a játék során csatákban vesznek 
részt, intrikálnak, tárgyalásokat folytatnak. Minél
több hatalma van egy karakternek, annál
erősebb a fenti esetekben, és
minél kevesebb hatalommal
rendelkezik, annál közelebb 
van a halálhoz: az a karakter, aki
nem rendelkezik hatalommal, azonnal meghal.

A vezérlapokon is négy hatalomjelző van a játék kezdetén: ez
az adott Ház tartaléka. Nem érhető el, használható fel olyan
könnyedén, de mutatja a Ház potenciális erejét.

Játék közben a hatalomjelzők vándorolnak a karakterlapkák és 
vezérlapok között, ahogy a karakterek győztesen vagy veszte-
sen kerülnek ki az összecsapásokból.

Befolyás
A játék kezdetén minden Ház befolyástábláján öt saját befolyás-
jelző van. A befolyás azt mutatja, hogy a nagy Házak mennyire 
képesek kontrollálni a többi nagy Házat.

A játék során cél az, hogy a játékosok növeljék a többi nagy Ház-
ra gyakorolt befolyásukat. Ezt elsősorban összecsapások megnye-
résével érhetik el (l. A forduló áttekintésénél). Az, akinek első-
ként sikerül kiosztania mind az öt befolyásjelzőjét, megnyeri a
játékot.

A Forduló áttekintése
A játék minden fordulójának fókusza egy összecsapás. Ebben 
részt vesznek a nagy Házak, a Hét Királyság főbb szereplői. Az 
összecsapás éppúgy lehet diplomáciai tárgyalás, mint rejtett poli-
tikai manőverek összessége vagy valódi ütközet.

Minden összecsapásban két aktív játékos vesz részt, a támadó és
a védekező. Mindkét játékos kiválasztja egy karakterét, aki képvi-
seli Házát az összecsapásban.

Ezután a többi játékos mind lehetőséget kap arra, hogy egy saját
karakterét kiválasztva és felajánlva támogassa az egyik felet.

Végül mindkét aktív játékos titokban választ egyet a kezében tar-
tott házkártyák közül. Az összecsapásban résztvevő karakterek
erejéhez hozzáadódik a kijátszott házkártya értéke: így dől el, 
melyik fél nyeri meg és melyik veszíti el az összecsapást.

Az összecsapás győztese kiterjesztheti befolyását, ami nagy lépés
a győzelem felé. A vesztes hatalma viszont csökken, ami karak-
terhalált is jelenthet.

Mindez a forduló négy fázisában történik:

1) Felkészülés

2) Támogatás

3) Összecsapás

4) Eredmény

    Egyezkedések

“A hatalom ott van, ahol az emberek hiszik, hogy ott van. 
Szemfényvesztés. Árnyék a falon.”
         - Varys

A játék összes fázisában egyezkedhettek egymással: könyö-
röghettek, fenyegetőzhettek, ígérgethettek, zsarolhattok és 
megvesztegethettek, vagyis megkísérelhetitek befolyásolni 
játékostársaitok döntéseit.

Szinte mindenről tárgyalhattok: mely kártyákat játsszátok 
ki, kit támogassatok, ki ellen fogjatok össze, kivel szövet-
kezzetek, kit áruljatok el...

befolyástábla az 5 befolyásjelzőjével
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1) Felkészülés
A felkészülési fázisban derül ki, melyik két játékos fog össze-
csapni, és ők ketten időt kapnak a felkészülésre. A fázis az aláb-
bi lépésekből áll:

1.   A támadó (a kezdőjátékos) felhúzza
      az eseménypakli legfelső lapját, ami
      meghatározza, hogy ki lesz a véde-
      kező ebben a fordulóban.

2.   A támadó és a védekező, vagyis a két
      aktív játékos felhúz egy kártyát saját 
      házpaklija tetejéről a kezébe.

3.   A két aktív játékos mindegyike átrak
      egy hatalomjelzőt vezérlapjáról egy
      választott karakterlapkájára.

4.   A támadó kiválasztja egy karakterét, 
      az vesz majd részt az összecsapásban.
      Ezután a védekező is kiválasztja egy
      karakterét, aki őt képviseli majd az 
      összecsapásban.

E két kiválasztott karakter lapkáját kissé előrébb kell tolni és el
kell forgatni, hogy a támadónál a támadás-, a védekezőnél a vé-
dekezőikon nézzen előre. Így utóbb egy pillantással felmérhető,
kik vesznek részt az összecsapásban és hogy milyen minőségben.
  

2) Támogatás
E fázisban a többi játékos bejelentheti, kit támogat az összecsapás-
ban, a védekezőt vagy a támadót.

A támadó bal oldali szomszédjával kezdve és az óramutató járása
szerint haladva sorban mindenki, aki nem aktív játékos, felajánlhat-
ja támogatását a támadónak vagy a védekezőnek. Bárki dönthet 
úgy, hogy nem támogat senkit, semleges marad az összecsapásban. 
Minél több támogatással rendelkezik valaki, annál nagyobb az 
esélye az összecsapás megnyerésére, a jutalom bezsebelésére.

Aki felajánl támogatást, az kiválasztja egy karakterlapkáját, és azt
valamivel előrébb csúsztatja, majd elforgatja azt. Ha a támadót tá-
mogatja, a támadásikon néz a játéktér közepe felé, ha pedig a vé-
dekezőt, a védekezésikon néz a játéktér közepe felé.

Az aktív játékos elfogadhatja a neki felajánlott támogatást, de el is
utasíthatja azt. Ha elfogadja a támogatást, a karakterlapka marad
ebben az előre tolt, elforgatott állapotában, a karakter az ő karak-
tere oldalán részt vesz az összecsapásban. Ha elutasítja a támoga-
tást, a támogató karakter lapkáját vissza kell húzni és vissza kell
forgatni normál állapotába. Bárhogy is, egy játékosra csak egy-
szer kerül sor a fordulóban, hogy támogatást ajánlhasson fel.

Oldalválasztás

“A káosz nem egy lyuk. A káosz egy létra.”
               - Petyr Baelish

Támogatással jóval könnyebb megnyerni az összecsapá-
sokat. Azonban a győztes oldal minden támogatója ugyan-
abban a jutalomban részesül, mint maga a győztes, például
megnő a befolyása.

Épp ezért az aktív játékosnak jól meg kell fontolnia, érde-
mes-e elfogadnia a feljánlott támogatást, mivel azzal kö-
zelebb juttathatja egy ellenfelét a győzelemhez.

A támogatóknak is jól meg kell fontolniuk, kit támogat-
nak: a vesztes oldal támogatói ugyanabban a büntetésben
részesülnek, mint maga a vesztes.

eseménykártya

Stark

A Stark-házat irányító játékos 
lesz a védekező. Ha azonban a te 
irányítod a Stark-házat, jelöld ki

egy játékostársadat: ő lesz a
védekező.

a védekező karakter
védekezésikonja

a támadó karakter
támadásikonja
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3) Összecsapás
Ebben a fázisban kerül sor az összecsapásra a két résztvevő karak-
ter között. Ez néha békés úton történik, általában pedig harrcal.

A támadó is, a védekező is titokban választ egyet kezében tartott
házkártyái közül, képpel lefelé lerakva azt maga elé. Háromféle
házkártya van, de leginkább kétfélét szokás itt választani: ellen-
ségeskedést vagy tárgyalást.

A harmadik fajta a karakterkártya, de ilyenkor az is ellenséges-
kedésnek tekintendő, méghozzá olyannak, aminek az értéke nul-
la. Emiatt inkább a speciális, szöveges képességek alapján fog-
játok kijátszani karakterkártyáitokat (l. még a 8. oldalon).

De még mielőtt ezek ketten kijátszanának egy-egy kártyát, jel-
lemzően megbeszélik egymással szándékaikat - ami közben
persze hazudhatnak is. Egyetérthetnek például abban, hogy 
mindketten a tárgyalásokban érdekeltek, de lehet, hogy egyikük
valójában arról próbálja meggyőzni ellenfelét, hogy az olyan
kártyát játsszon ki, ami miatt hátrányos helyzetbe kerül.

Bármi is a két kiválasztott kártya, miután a kiválasztás megtör-
tént, a két kártyát fel kell fedni. Ekkor kiderül, miféle össze-
csapásra kerül sor: ellenségeskedésre, tárgyalásra vagy árulásra.

Ellenségeskedés
Az ellenségeskedés (hostility) azt jelzi, 
hogy a karakterek intrikálnak egymás ellen,
vagy valódi harcban csapnak össze. Akkor
kerül rá sor, ha mindkét aktív játékos ellen-
ségeskedéskártyát fed fel. Ezeken a kártyá-
kon egy szám látható: ez az összecsapás
során felhasznált katonákat, szolgákat, ké-
meket jelképezi.

Ellenségeskedésnél a felfedett ellenséges-
kedéskártya értékét hozzá kell adni az 
adott oldalon résztvevő összes karakter 
hatalmához. Amelyik oldalnál ez az ösz-
szeg (hatalom plusz a kártya értéke) na-
gyobb, megnyeri az összecsapást és juta-
lomban részesül (l. még a 7. oldalon).

Ez persze azt is jelenti, hogy az az oldal, ahol az összeg kisebb, el-
veszíti az összecsapást és büntetésben részesül(l. még a 7. oldalon).
Ha a két összeg egyenlő, mindkét fél vesztesnek számít és mind-
ketten büntetésben részesülnek .

Tárgyalás
A tárgyalás (truce) azt jelzi, hogy mind-
két Ház nyitott a békés megegyezésre.
Ehhez az kell, hogy mindkét aktív játé-
kos tárgyaláskártyát játsszon ki - ezen
zászló látható, ami Házuk követének
kezében lobog.

Tárgyalásnál a két aktív játékos egyez-
kedésbe kezd, mindketten az alábbiakra 
(egyre vagy többre!) próbálva rávenni a 
másikat:

• Saját befolyás növelésére a másik
Házánál (l. még a 8. oldalon).

• Egy vagy két túsz szedése (l. még a 9. oldalon).

• Egy, két vagy három hatalomjelző átrakása az egyik aktív
játékos vezérlapjáról a másik aktív játékos vezérlapjára.

A két aktív játékos szabadon alkudozhat. Lehet a tárgyalás 
egyoldalú, mondjuk egyikőjük növelné a befolyását és túszokat
is követel, nem ajánlva fel semmit cserébe, de lehet az is, hogy
a két fél pontosan ugyanazt kapja, mint amit maga ad.

Ha a tárgyalás bármiféle eredményre jut, vagyis legalább egyva-
laki ad (egyvalaki pedig kap) valamit, az összecsapásnak nincs
se győztese, se vesztese, nem jár se jutalom, se büntetés. Ha 
viszont az aktív játékosok nem adnak át semmit egymásnak, 
mindketten - miként támogatóik is - vesztesnek számítanak és 
büntetést szenvednek el.

Árulás
Árulásnál az egyik fél tárgyalással próbálkozik, a másik fél pe-
dig kíméletlenül kihasználja ellenfele naivitását.

Árulásra akkor kerül sor, ha az egyik aktív játékos tárgyaláskár-
tyát fed fel, a másik viszont ellenségeskedést. Az összecsapást 
az ellenségeskedő fél nyeri, függetlenül kártyája értékétől és a
résztvevő karaktereken lévő hatalomjelzők számától - a hiába-
valóan tárgyalni próbáló fél pedig veszít, azonban egyfajta 
kompenzációban részesül (l. a 7. oldalon, a tússzedésnél).

ellenségeskedés-
kártya

Hostility

tárgyaláskártya

Truce
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4) Eredmény
Miután kiderült, ki győzött és ki veszített, az összes résztvevő 
megkapja jutalmát vagy büntetését.

Az összecsapás győztese
Ellenségeskedésnél és árulásnál a győztes oldalon álló összes já-
tékos jutalmat kap - azonban az, hogy ez micsoda, annak függvé-
nye, hogy a győztes fél a támadó volt-e vagy a megtámadott (va-
gyis a védekező):

A támadó jutalma: Ha a támadó győzött, ő és az összes őt tá-
mogató játékos növeli befolyását a védekező játékos Házánál
(l. a 8. oldalon).

A védekező jutalma: Ha a védekező győzött, ő és az összes őt 
támogató játékos egyrészt húz két kártyát, másrészt kioszt két
hatalomjelzőt vezérlapjáról tetszőleges karakterlapjára, -lapkáira.

Emellett ellenségeskedésnél a győztes aktív játékos (de csak ő)
egy túszt szed (l. a bal oldali hasábban).

Az összecsapás vesztese
Ellenségeskedésnél és árulásnál a vesztes oldalon álló összes já-
tékos büntetésben részesül - függetlenül attól, hogy támadók vol-
tak-e vagy védekezők.

Minden vesztes átrakja az összecsapásban részt vevő karakte-
reiről a hatalomjelzők felét (felfelé kerekítve) vezérlapjára.

Ha egy karakter lapkáján már nincs hatalomjelző, az illető ka-
rakter azonnal meghal (l. a 9 oldalon).

Túszszedés
A normál jutalmak és büntetések végrehajtása után az aktív játékosok
egyike túszt szedhet - hogy ki teheti ezt, az az összecsapás fajtájának
és eredményének függvénye. (A túszszedés menetét l. a 9. oldalon.)

Ellenségeskedés: A győztes aktív játékos (függetlenül attól, hogy tá-
madó volt-e vagy védekező) kiválaszt egy játékost a vesztes fél olda-
láról és tőle szed egy túszt.

Árulás: A vesztes aktív játékos (az, aki tárgyaláskártyát fedett fel) 
szed egy-egy túszt a győztes oldal összes játékosától.

A forduló vége
Az összes jutalom és büntetés végrehajtása után következik a “rend-
rakás”:

Az összes résztvevő karakter lapkáját vissza kell húzni és vissza kell
forgatni, a kijátszott, felfedett kártyákat saját dobópaklijukra kell rak-
ni. Ezután mindenki, akinek öt házkártyánál kevesebb van a kezében,
annyit húzzon, hogy öt házkártya legyen a kezében.

Ezzel a forduló véget is ért. Az eddigi támadó bal oldali szomszédja
lesz az új támadó és nyomban elkezdődik az új forduló a felkészülési
fázissal.

12 + 5 = 17
a Lannister-Ház a győztes

             Példa az ellenségeskedésre

10 + 2 + 4 = 16
a Baratheon-ház által
támogatott Stark-ház

veszített
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A játék vége, győzelem
A Házaknak a győzelemhez ki kell terjeszteniük a befolyásukat a
többi Házra. Mindig, amikor egy Ház növeli a befolyását, a saját 
befolyástáblájáról átrakja egy befolyásjelzőjét annak a Háznak a 
befolyástáblájára, amelyre éppen kiterjeszti a befolyását.

• Legalább egy játékos átrakta mind az öt befolyásjelzőjét más
Házak befolyástábláira.

• Egy Ház mind a négy karaktere halott (l. még a 9. oldalon).

Amikor véget ér a játék, az győz, akinek a legtöbb befolyásjelzője
van más Házak befolyástábláin. Egyenlőségnél az ebben érintet-
tek mind győztesek.

    További szabályok
A játékmenet ismertetésén túl még az alábbi szabályok vonatkoznak
a játékra:

Vezérképességek
Az előkészületek során minden
játékos választ magának egy 
vezért. Minden vezérnek van
egy képessége és a választott
képesség döntően befolyásol-
hatja a játékstílust.

Például egyes képességek mó-
dosítják ellenségeskedésnél az
összeget, kártyahúzást adnak,
túszszedésre nyújtanak lehető-
séget, vagy más módon befolyásolják az összecsapások végeredmé-
nyét. Minden képességnél egyértelműen le van írva, mikor és ho-
gyan használható. Vezér képességének használata sosem kötelező.

Karakterkártyák
Minden házpakliban több karakterkártya 
található. Ezeken felül egy karakter kép-
mása látható, alatta a karakter neve és az
ő hasznos képessége.

Karakterkártyát - a kártya által megsza-
bott pillanatban - csak akkor játszhattok
ki a képességéért, ha a karaktere részt 
vesz az aktuális összecsapásban. Ha
viszont a kártya karaktere vezér, a lap
bármikor kijátszható, amikor az adott 
Ház bármelyik karaktere részt vesz az 
aktuális összecsapásban.

Az összecsapásfázisban, amikor a két fél 
egy-egy házkártyát játszik ki képpel lefelé (l. a 6. oldalon), ez ka-
rakterterkártya is lehet. Ilyenkor nem számít, hogy a kártya karak-
tere bármilyen módon (vezérként, résztvevőként) részese-e az 
összecsapásnak - ugyanis minden képpel lefelé kijátszott karak-
terkártya 0-s értékű ellenségeskedéskártyának számít.

vezér képessége

karakterkártya

a Stark-ház
növeli a befolyását
a Lannister-háznál

A játék kétféleképpen érhet véget:
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Visszavonulás
Egyes hatások miatt egy támogató játékos visszavonulhat, visz-
szavonulni kényszerülhet az összecsapásból. Ilyenkor a játékos 
visszahúzza és -forgatja karakterlapkáját, eldobja kijátszott kártyá-
it - többé nem tekintendő úgy, hogy részt vesz az összecsapásban. 
Így azután sem jutalomban, sem büntetésben nem részesül. Ellen-
ben semmilyen hatás nem kényszerítheti, sem nem engedélyezhe-
ti azt, hogy aktív játékos vonuljon vissza.

Karakter halála
Egyes hatások miatt hatalomjelzők kerülnek le a karakterlapkák-
ról. Ha egy karakterlapkán már nincs hatalomjelző, az a karak-
ter meghal. Amikor ez történik, a karakterlapkáját képpel lefelé
kell fordítani. Ez a karakter többé nem vehet részt összecsapá-
sokban, és az ő karakterkártyái többé nem játszhatók ki szöveges 
képességükért.

Túszok
Számos hatás miatt a játékosok túszokat szedhetnek egymástól. Ez
úgy történik, hogy aki túszt szed, az elveszi egy másik játékostól
annak egyik házkártyáját. Három helyről választhat, honnét veszi 
el ezt a karakterkártyát:

• Felhúzza a másik játékos házpaklijának legfelső lapját.

• Elhúz egy kártyát a másik játékos kezéből.

• Elvesz egyet a másik játékos túszai közül.

Az elvett túszt, vagyis házkártyát a túszejtő képpel lefelé lerakja
maga elé. A játékosok bármikor megnézhetik a náluk túszként lévő
házkártyák mindkét oldalát.

Túszok elengedése, túszok megkínzása
Túszul ejtett kártyáknak sem a szöveges képessége, sem az értéke 
nem számít. Ellenben bármelyik forduló kezdetén a játékosok elen-
gedhetik és/vagy megkínozhatják bárhány túszukat.

Túsz elengedése: Túsz elengedésénél a házkártya visszakerül tulaj-
donosához, annak kezébe. Ezután a túszt elengedő játékos felhúzza
saját házpaklija legfelső lapját.

Túsz megkínzása: Túsz megkínzásánál a házkártya tulajdonosa do-
bott lapjaihoz kerül. Az, hogy ez milyen hatással jár, a házkártya
fajtájának a függvénye:

• Vezér karakterkártyája: Ha a megkínzott túsz a vezér karak-
terkártyája, a vezér tulajdonosa azonnal visszarak vezérlapjáról
négy hatalomjelzőt a játék dobozába.

• Egyéb karakterkártya: Ha a megkínzott túsz képpel felfelé lé-
vő karakterlapkához tartozik, a karakterlapkáról át kell rakni
négy hatalomjelzőt a túsz vezérének lapjára.

• Tárgyalás, ellenségeskedés: Ha a megkínzott túsz tárgyalás-
vagy ellenségeskedéskártya, a kínzó játékos kiválasztja a meg-
kínzott túsz Házának egyik karakterét és annak lapkájáról egy
hatalomjelzőt átrak magához, saját vezérének lapjára.

Túszok elengedésének megígérése vagy a megkínzásukkal fenye-
getőzés fontos része a játéknak: például cserébe kérhetitek, hogy 
a másik játékos támogasson titeket vagy maradjon semleges, hogy 
játsszon vagy pont hogy ne játsszon ki egy adott kártyát, és más 
efféléket.

Eddard Stark meghalt, a karakterlapkája
képpel lefelé fordul

   És most?

“Nekiadom azt a vasszéket, amelyben az anyja apja ült.
Hét Királyságot adok neki.”

- Khal Drogo

Most már ismeritek az összes szabályt, belekezdhettek az 
első játékba. E szabályfüzet utolsó oldalán megtaláljátok 
a forduló emlékeztetőjét, továbbá a füzet 10. és 11. olda-
lán részletesen elmagyarázunk néhány bonyolultabb eshe-
tőséget.



     Tisztázások
Az alábbiakban tisztázunk néhány speciálisabb esetet. Talán cél-
szerűbb, ha csak az első játék után olvassátok végig ezt a fejezetet.

Összecsapások eredménye
Előfordulhat, hogy egyes szabályok ellentmondanak egymásnak, 
vagy hogy egyszerre több dolog is bekövetkezne.

• Ha egy tartozékon olvasható szöveg ellentmond a szabályfü-
zetben olvasható szabálynak, a tartozék szövege a mérvadó.

• Ha egyszerre több hatás hajtódna végre, ez így történik:

• Minden más előtt a vezérek képességei hajtódnak végre.

• A többi hatást az óramutató járása szerint hajtsátok vég-
re, és a támadó kezdi a végrehajtásokat. Ha a hatások
nem hajthatók végre így,  a támadó dönti el sorrendjüket.

Játékosok közöti megbeszélések
Szabadon alkudozhattok egymással - ez a játék egyik leglényege-
sebb része -, de az alábbi három szabályt be kell tartanotok:

• A játék minden fázisában szabadon beszélhettek egymással,
azonban e megbeszéléseket minden játékosnak hallania kell.

• Az egymásnak tett ígéreteitek a legkevésbé sem kötnek tite-
ket. Ez alól egyetlen kivétel van: ha az összecsapás eredmé-
nye tárgyalás, a két aktív játékosnak mindenképp végre kell
azt hajtania, amiben ilyenkor megegyeznek egymással.

• Szabadon elmondhatjátok, hogy milyen kártyák vannak ná-
latok túszként, azonban e kártyákat nem mutathatjátok meg
egymásnak.

Tartozékok, teminológia
E részben a már korábban tárgyalt szabályokat fejtjük ki részleteseb-
ben.

Karakter halála
A karakterek halálával (l. a 9. oldalon) kapcsolatban az alábbiakra kell
figyelnetek:

• Vezér nem halhat meg.

• Ha egy karakter egy összecsapás során, annak résztvevőjeként hal 
meg, a játékosa továbbra is érintett az összecsapásban, a végén jár
neki is a jutalom, büntetés.

• Maga a karakter persze már nem vesz részt az összecsapásban,
így a hozzá kapcsolódó kártyák már nem játszhatók ki szöve-
ges képességükért.

• Halott karakter karakterlapkáján nem lehet hatalomjelző.

• A halott karakterekhez tartozó kártyák továbbra is kijátszhatók
képpel lefelé az összecsapásfázisban.

• Az ilyen kártya pont ugyanúgy működik, mint az ilyen mó-
don kijátszott más karakterkártyák: ellenségeskedésnek 
számít és az értéke nulla.
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Túszok
A túszokkal (l. a 7. és a 9. oldalon) kapcsolatban az alábbiakra kell
figyelnetek:
• Amikor túszul ejtetek egy kártyát, azt képpel lefelé le kell rak-

notok magatok elé.

• Ha viszont egy saját házkártyátokat szerzitek meg túsz-
ként, azt a kezekbe veszitek.

• Bármikor megnézhetitek a nálatok lévő túszokat.

• A többiek viszont csak azt láthatják, mely Házakból
vannak nálatok túszok, de nem nézhetik meg e kártyák
előoldalát.

• Ha egy hatás miatt az aktív játékos nem részesülhet jutalom-
ban, nem ejthet túszot.

• Ha egy hatás miatt egy játékos nem részesülhet büntetésben,
nem lehet tőle túszt szedni.

Házkártyák
A házkártyákkal (l. a 6. és a 9. oldalon) kapcsolatban az alábbi-
akra kell figyelnetek:

• Nincs korlátozva, hány házkártya lehet a kezetekben.

• Minden forduló végén mindenki, akinek ötnél kevesebb ház-
kártya van a kezében, annyit húz, hogy öt lap legyen nála.

• Ha kifogy a házpaklitok, dobott lapjaitokat megkeverve 
nyomban alkossatok új házpaklit.

• Ha ki kellene játszotok egy házkártyát (például aktív játékos-
ként képpel lefelé le kell raknotok egyet), de egy sincs a kezet-
ekben, fel kell húznotok paklitok legfelső lapját, kijátsztva azt. 

• Túszul ejthetitek egymás házkártyáit, azonban az összecsapá-
sok során kizárólag saját házkártyáitokat játszhatjátok ki és 
csak saját házkártyáitok képességeit használhatjátok.

A házpaklik: Minden házpakliban 4 tárgyaláskártya van, 11 ellen-
ségeskedéskártya (értékeik: 1-től 8-ig, 10, 12 és 20), valamint 10
karakterkártya (karakterenként kettő).

Befolyástáblák és befolyásjelzők
A befolyástáblákkal és -jelzőkkel (l. a 4. és a 8. oldalon) kapcso-
latban az alábbiakra kell figyelnetek:

• Amikor növelitek a befolyásotokat, akkor befolyástáblátok-
ról egy saját befolyásjelzőtöket átrakjátok egy másik játékos
befolyástáblájára.

• Egy befolyástáblán bárhány Ház befolyásjelzői lehetnek - 
minthogy egy Háznak több befolyásjelzője is lehet rajta.

• A befolyásjelzők mezőinek, a rajtuk látható ikonoknak nincs
tényleges szerepük, de segítenek követni, hogy mennyire
vagytok közel a győzelemhez.

Résztvevők
Egy összecsapásban részt vesz a két aktív játékos, valamint mindazok,
akiknek a támogatását az aktív játékosok elfogadták.
• Az összecsapásban részt vesz az a karakter, akit egy részt vevő 

játékos erre kijelölt.

• A fenti játékosok és karakterek az összecsapásfázis kezdetétől a
forduló végéig számítanak résztvevőknek.

• A visszavonuló karakterek többé nem számítanak résztvevőknek.

Hatalom
A hatalommal (l. a 4. és a 6. oldalon) kapcsolatban az alábbiakra kell
figyelnetek:

• Amikor hatalomjelzőket osztotok ki, azokat vezérlapotokról veszi-
tek le és lerakjátok egy vagy több karakterlapkátokra, tetszésetek
szerint.

• Nem kötelező egyetlen karaterlapkára rakni az összes kiosz-
tott hatalomjelzőt.

• Hiába, hogy egy adott karakter vesz részt az összecsapásban,
attól még nem kötelező a kiosztott hatalomjelzőket az ő ka-
rakterlapkájára rakni.

• Egymás vezérlapjáról nem vehettek el hatalomjelzőket - kivé-
ve, ha külön hatás egyértelműen erre nem utasít. 

• Amikor hatalomjelzőt vesztek le egy karakterlapkáról, azt onnét
visszarakjátok vezére lapjára.

• Egyes hatások kifejezetten a hatalomjelző eltávolításáról ren-
delkeznek. Ilyenkor a hatalomjelzőt a játék dobozába kell
visszaraknotok, a játék során már nem használhatjátok.

• Egy karakterlapkán bárhány hatalomjelző lehet.

• Ha valakinek a vezérlapján már nincsen hatalomjelző, ő nem
képes hatalomjelzők kiosztására.

Tárgyalások
Ha az összecsapásból tárgyalás lett (l. a 6. oldalon), az alábbiakra
kell figyelnetek:

• Amiben megegyeztek, az elméletileg csak a forduló eredmény-
fázisában fog végrehajtódni.

• Ha tárgyalásra került sor, nem jár senkinek jutalom. Büntetés jár
viszont akkor, ha a tárgyalások sikertelenül végződnek.

• A két aktív játékos mindegyike egyszer hajthatja végre a három
lehetséges eredmény mindegyikét.

• A támogató játékosok is részt vehetnek az alkudozásban - a játé-
kosok közötti megbeszélések általános szabályai szerint -, de 
nem veszthetnek és nem kaphatnak semmit, túszok, hatalom- és
befolyásjelzők csak a két aktív játékosok között vándorolhatnak.
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         Emlékeztető
A forduló menete

1. Felkészülés (5. oldal)

A) Mindkét aktív játékos felhúzza legfelső házkártyáját és
kioszt egy hatalomjelzőt vezérlapjáról.

A támadó felcsap egy eseménykártyát - kiderül, ki a védekező.

B) Előbb a támadó, utána a védekező kijelöli egy karakte-
rét, aki részt vesz majd az összecsapásban.

2. Támogatás (5. oldal)
Az összes nem aktív játékos  felajánlhatja egy karaktere támoga-
tását vagy a támadónak, vagy a védekezőnek.

3. Összecsapás (6. oldal)
Mindkét aktív játékos kiválaszt a kezéből egy házkártyát, képpel
lefelé lerakva azt. Utána e két kártyát fel kell fedni.

• Ellenségeskedés: Mindkét oldal összeadja erejét, hozzáadva
az ellenségeskedéskártya értékét. A nagyobb összeg győz.

• Tárgyalás: A két aktív játékos egyezkedésbe kezd, megbe-
szélve bizonyos tartozékok cseréjét.

• Árulás: Az ellenségeskedéskártyát kijátszó oldal győz, de
speciális büntetésben részesül.

4. Eredmény (7. oldal)
A részt vevő játékosok mind jutalomban vagy büntetésben része-
sülnek az összecsapás kimenetele alapján:

• A támadó győzött: A támadó és az összes őt támogató játé-
kos növeli befolyását a védekező játékos Házánál.

• A védekező győzött: A védekező és az összes őt támogató já-
tékos felhúzza két házkártyáját és kioszt két hatalomjelzőt.

• Vesztes oldal: A vesztes és az összes őt támogató játékos le-
veszi részt vevő karakteréről a hatalomjelzők felét.

• Túszszedés: Ellenségeskedésnél a győztes aktív játékos (de
csak ő) egy túszt szed a vesztes oldal egy, általa kiválasztott
játékosától.

Árulásnál a vesztes aktív játékos (de csak ő) egy-egy túszt 
szed a győztes oldal összes játékosától.

Az eredményfázis végén minden játékos annyi házkártyát húz,
hogy öt házkártya legyen a kezében.

Túszok
• Túszként elvehető házkártya kézből, pakli tetejéről, de el-

vehető az illetőnél túszként lévő házkártya is.

• Minden forduló legelején mindenki elengedheti és/vagy
megkínozhatja a nála lévő túszokat (l. a 9. oldalon).

JKözreműködők
Tervező: Bill Eberle, Peter Olotka, Greg Olotka és Justin Kemppainen

 

A játék az Eon Products Inc Cosmic Encounterén alapszik.

Producer: Jason Walden

Szerkesztő, korrektor: Molly Glover, Allan Kennedy

Series title, artwork, and photographs © 2016 Home Box Office, Inc. All Rights 
Reserved. Game of Thrones is a trademark of Home Box Office, Inc. Rules and 
game text © 2016 Fantasy Flight Games. All rights reserved. Fantasy Flight 
Games and the FFG logo are registered trademarks of Fantasy Flight Games. 
Fantasy Flight Supply is a TM of Fantasy Flight Games. Fantasy Flight Games is 
located at 1995 West County Road B2, Roseville, MN 55113, USA 651-639-1905. 
Components may vary from those shown. Made in China. THIS PRODUCT IS 

NOT A TOY. NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS AGES 17 OR YOUNGER.

Töredelő: Monica Helland

Tördelési irányító: Brian Schomburg

Licenszelés: Amanda Greenhart

Minőségellenőrzés: Zach Tewalthomas

Gyártáskoordinátor: Jason Glaew

Gyártásvezető: Megan Duehn

Társasjáték-vezető: Justin Kemppainen

Vezető producer: Michael Hurley

Fezető tervező: Corey Konieczka

Kreatív igazgató: Andrew Navaro

Kiadó: Christian T. Petersen

Játéktesztelők: Samuel Bailey, Adam Baker, Justin Bognar, Kara
Centell-Dunk, Daniel Lovat Clark, Jacob Clark, Ben Eldridge, Jacob
Freedman, Ben Garrett, Molly Glover, Donovan Goertzen, Ellen 
Griffin, Nathan Hajek, Julia Jannace, Steven Kimball, Nathan 
Kiemele, Todd Michlitsch, Sean O’Hare, Quoc Tran, Paul Winchester

Külön köszönet az összes csodálatos bétatesztelőknek!

Fordító: Thaur


	GoT_IT_hu01
	GoT_IT_hu02
	GoT_IT_hu03
	GoT_IT_hu04
	GoT_IT_hu05
	GoT_IT_hu06
	GoT_IT_hu07
	GoT_IT_hu08
	GoT_IT_hu09
	GoT_IT_hu10
	GoT_IT_hu11
	GoT_IT_hu12

