
ÁTTEKINTÉS
Hosszú idővel ezelőtt, mikor a mágia volt az emberiség legmagasabb művészete, 
a mágusok egy játékot játszottak más varázslókkal. Hagyták, hogy Sárkányaik, 
Pegazusaik, Gargoyle-jaik, Főnixeik, Mantikórjaik és Tündéreik megküzdjenek 
egymással. A mágus, aki a legtöbb amulettet gyűjtötte össze, megkapta a Gar-
gont, az erő amulettjét.
Ma már csak ezzel a kártyajátékkal emlékszünk erre. A játékosok lesznek a má-
gusok, akik a lehető legtöbb lény kártyát igyekeznek megszerezni, amiken amu-
lettek vannak. Minden amulett 1 pontot ér. A játékos, aki megszerzi a 0 értékű 
lény kártyát, az erő amulettjét, megduplázza pontjait. Egyazon színből számos 
lény kártya megszerzése bónusz pontot érhet. A játék végén a legtöbb ponttal 
rendelkező játékos a győztes.

A LÉNY ÉS BÓNUSZ KÁRTYÁK 

A játék hat színben tartalmaz lény kártyákat. Mindegyik szín egy lényt jelöl: 
Sárkány (fehér), Pegazus (kék), Gargoyle (lila), Főnix (piros), Mantikór (sárga) és 
Tündér (zöld). Mindegyik kártya értéke 0 és 15 között van. Harcban a 15 értékű 
lap a legerősebb, a 0 értékű lap a leggyengébb. A lapokon, amelyek értéke 1 és 12 
között van, 1-5 amulett található. Mindegyik amulett a játék végén 1 pontot ér. 
Minden színből két kártya van, amelyek értéke 0. Ezeken nincs amulett, de meg-
duplázzák az adott lénytől szerzett amulettek értékét.
A játékban hat bónusz kártya van (hat színben), amelyek egyik oldalán +10, a 
másik oldalán +5 van feltüntetve. Tizenkét kártyán +5 van feltüntetve mindkét 
oldalon.

ELŐKÉSZÜLETEK 
A 18 bónusz kártyára csak a játék végén, a pontozáskor lesz szükség. Tedd 
ezeket félre!
Keverd meg a lény kártyákat, és minden játékosnak ossz 10 lapot! A megmara-
dó kártyákat oszd két egyenlő részre. Helyezd ezeket az asztal közepére képpel 
felfelé, mindkettőt széthúzva.

Megjegyzés: Minden lapnak ugyanolyan színű az eleje, mint a hátulja. Például 
a kártyák, amiken Főnix van, mindkét oldalukon pirosak. Így minden játékos 
látja, hogy a többi játékosnak melyik lényből mennyi van a kezében, de ezek 
értékeit természetesen nem tudja. Minden játékosnak úgy kell tartania a lapjait, 
hogy a többi játékos láthassa a lapok hátoldalának színét.

A JÁTÉK MENE
A játék körökre van osztva. Az első körben a legfiatalabb játékos kezd. Ezután minden 
körben az óramutató járása szerinti következő játékos lesz a kezdő játékos. Minden 
körben két fázis van: a lapkiválasztás fázis és a harc fázis. 

1. Lapkiválasztás fázis
A kezdő játékos kezdi a kört egy vagy több lap kijátszásával. Kiválaszt 1-3 lapot a 
kezéből, és képpel lefelé maga elé rakja az asztalra. Az alábbi összeállításban játszhat ki 
lapokat:

1 lap (1:0 arány) •
2 azonos színű lap (2:0 arány) •
2 különböző színű lap (1:1 arány) •
3 lap két különböző színből (2:1 arány) •
3 lap három különböző színből (1:1:1 arány) •

Megjegyzés: nem játszhat ki három azonos színű lapot!
Ezután minden játékos az óramutató szerinti sorrendben kiválaszthat lapokat vagy 
passzolhat.

Lap kiválasztása
Ha egy játékos lapot szeretne kiválasztani, akkor ugyanannyi lapot kell kiválasztania, 
mint a kezdő játékos, és a lapok színeinek is ugyanolyan arányban kell lenniük. A lapokat 
képpel lefelé játssza ki. A lapok színeinek nem kell megegyeznie a kezdő játékos lapjai-
val. Részben vagy teljesen azonos, vagy akár teljesen eltérő színű lapokat is kijátszhat, 
csak a színek arányainak kell ugyanolyannak lennie.
Kivétel: ha az utolsó játékos lapot akar kiválasztani, akkor ugyanannak a feltételeknek 
kell megfelelnie, mint a többi játékosnak, egy újabb megkötéssel: csak olyan színű 
lapokat játszhat ki, amilyet már valamelyik másik játékos kijátszott. Nem játszhat ki új 
színű lapot.

Passz
A játékos, aki nem tud, vagy nem akar lapot kiválasztani, passzol. Ezután összesen 1-3 
lapot húz az egyik vagy mindkét széthúzott húzó pakliból. Mindig csak egy pakli legfelső 
lapját húzhatja fel.

A lapkiválasztás fázis vége
Amikor egy körben minden játékos kiválasztott lapot vagy passzolt, a lapkiválasztás fázis 
véget ér. Azok a játékosok, akik passzoltak, nem vesznek részt a következő, harc fázisban, 
hanem várniuk kell a következő körig.

2. Harc fázis
A játékosok felfedik a kiválasztott lapjaikat, megmutatva ezzel a lapokon levő számokat 
és amuletteket. A kezdő játékos kezdi a harc fázist. Felfedi az egyik kiválasztott lapját. 
Három lehetőség fordulhat elő:
A)A játékos az egyedüli, aki ilyen színű lapot választott ki. Ebben az     esetben megszerzi 
az összes ilyen színű lapját harc nélkül. A lapokat képpel lefelé a megszerzett lapjai közé 
helyezi.
B)Ha más játékosok is kiválasztottak ilyen színű lapot, akkor harc kezdődik ezen játéko-
sok között:
1. harc
Ha egy játékos két lapot is kiválasztott ugyanabból a színből, először csak az erősebb vesz 
részt a harcban.
A játékosok összehasonlítják a harcban részt vevő lapok értékét. A legerősebb (legnagyobb 
értékkel rendelkező) lap játékosa nyeri a harcot. Ez a játékos a saját lapját a megszerzett 
lapjai közé helyezi. A harcban részt vevő többi lapot eldobják a játékosok. 
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Minden játékos, aki elvesztett egy lapot, húz egy lapot a széthúzott húzó paklikból a
kezébe. A húzást a kezdő játékos kezdi, és az óramutató járása szerint haladnak körbe.
Mindig a kiválasztott pakli legfelső lapját kell felhúzni.
2. harc
Ha a kiválasztott színből másik lap is van a kiválasztott lapok között, egy második harc
kezdődik. A harcot a fent leírt módon kell lejátszani.
C)Ha az első harc után csak egy játékosnak van még egy lapja a kiválasztott színből,
megszerzi az ilyen színű lapját harc nélkül. A lapot képpel lefelé a megszerzett lapjai
közé helyezi.
Megjegyzés: a 0 értékű lapok csak az A és C esetben nyerhetnek. Ha két játékos is kiját-
szott azonos színű 0 értékű lapot, mindkét lapot el kell dobni, még akkor is, ha ezekkel a
lapokkal megnyernék a harcot.
Ha a kezdő játékosnak van még kiválasztott lapja, akkor egy másik színű lapot fed fel
harcolni. Ha a kezdő játékosnak nincs több kiválasztott lapja, a tőle balara ülő játékos fed
fel a kiválasztott lapjai közül (ha van még neki), és így tovább, az óramutató járása szerint
körbe az asztal körül. Ezen lapok harcát a fent leírt módon kell lejátszani. 
A megszerzett lapokat a játékosok képpel lefelé maguk elé helyezik. Ez a megnyert lapok
paklija. A játékosok bármikor megtekinthetik a saját paklijukat. 

Új kezdő játékos
Amikor minden kiválasztott lapot kijátszottak a játékosok, a kör véget ér. Az új kezdő
játékos az előző kezdő játékostól balra ülő játékos lesz. Ha egy kör elején a kezdő
játékosnak nincs lap a kezében, akkor nem lehet kezdő játékos, és azonnal a tőle balra ülő
játékos lesz a kezdő játékos. 

A JÁTÉK VÉGE 

Amikor a szétterített húzó paklik közül az egyik elfogy, akkor az aktuális kör végén a
játék véget ér. A játékosok eldobják a kézben tartott lapjaikat, felfordítják a megszerzett
lapjaikat, és megkezdődik a pontozás. Először minden játékos szín szerint szétválogatja a
megszerzett lapjaikat, és megállapítják minden színből, hogy kinek van a legtöbb. Ezek a
játékosok megkapják a +10 értékű bónusz kártyát az adott színből. Ha egy színből több
játékos is van, akinek a legtöbb lapja van az adott színből, akkor mindannyian +5 értékű
bónusz kártyát kapnak. Ezután a játékosok megszámolják a megszerzett lapokon levő
amuletteket. Minden amulett egy pontot ér. A 0 értékű lap megduplázza az azonos színű
lapokon levő amulettek számát. 

A játékosok összeadják az amulettekből kapott pontjaikat a bónusz kártyák értékeivel. A
legtöbb ponttal rendelkező játékos nyer.

Példa egy körre:
Anna a kezdő játékos. Ő kezdi a lapkiválasztás fázist azzal, hogy kiválaszt két sárga és
egy piros lapot, amiket képpel felfelé lehelyez maga elé az asztalra.
Béla passzol, és felhúzza a két legfelső lapot az első széthúzott húzó pakliból, és a legfel-
ső lapot a második széthúzott húzó pakliból a kezébe.
Cili lapokat választ ki. Három lapot kell kijátszania, kettő egyszínűt, és egy másik színűt.
Kettő kék és egy piros lapot helyez le képpel lefelé maga elé az asztalra.
Dani is lapot választ ki, és mint utolsó játékos, csak olyan lapokat játszat ki, amilyeneket
már ebben a körben kijátszottak: sárgát, pirosat és kéket, és ugyanolyan, 2:1 arányban.
Kettő kék és egy piros lapot rak le maga elé.
Elkezdődik a kör harc fázisa. Anna, a kezdő játékos, a sárga Mantikórt választja ki az
első harcra. Mivel senki más nem választott ki ilyen színű lapot, mindkét sárga lapját
(egy 2 és egy 6 értékűt) képpel lefelé a megnyert lapjai közé helyezi. 
Annának van még egy piros lapja kiválasztva, és a következő harcra ezt kell kijátszania.
Cili egy, Dani kettő piros lapot választott ki. Anna piros lapjának értéke 9, Cilié 8, Dani
piros lapjai pedig 14 és 0 értékűek. Dani nyeri ezt a harcot a 14 értékű lapjával (először
a magasabb érékűt kell kijátszania), és azt a megnyert lapjai közé rakja. Anna és Cili
eldobják a kijátszott piros lapjaikat, és mind a ketten húznak egy lapot a két húzó pakli
egyikéből, Annával kezdve. Daninak még van egy 0 értékű piros kiválasztott lapja. Mivel
már csak neki van piros lapja kiválasztva, automatikusan megnyeri azt, és a megnyert
lapjai közé rakja. 
Mivel Annának nincs több lapja, Cili, a tőle balra ülő játékos játszik ki lapot a következő
harcra. Csak kettő kék lapja maradt, egy 8 és egy 2 értékű, így a nagyobb értékű kék
lapot játssza ki. Daninak egy kék lapja van, melynek értéke 12. Dani megnyeri az első
harcot, 12 értékű lapjával legyőzve Cili 8-as értékű lapját, és a nyertes lapot a megnyert
lapjai közé rakja. Cili eldobja a legyőzött 8 értékű lapját, és húz egy lapot valamelyik
húzó pakliból. Mivel már csak Cilinek van kék színű lapja, automatikusan a megnyert
lapjai közé helyezi azt harc nélkül. 
Most Dani van a soron, hogy lapot játsszon ki, de már nincs kiválasztott lapja. Valójában
már senkinek sincs kiválasztott lapja, így a harc fázis véget ér.
Béla, Anna bal oldali szomszédja lesz a kezdő játékos a következő körben.

Példa pontozásra:
A játék végén a játékosoknak az alábbi megnyert és bónusz kártyái vannak:
Anna 25 bónusz pontot gyűjtött, megszerezve a legtöbb kék Gargoyle-t (+10) és zöld
Tündért (+10), valamint Bélával és Cilivel holtversenyben a legtöbb fehér Sárkányt
összegyűjtve (+5). A fehér lapok közül Anna megnyerte az 1 és 10 értékű lapokat 5+1=6
amulettet gyűjtve. Sárga lapokból megvannak neki a 2 és a 6 értékű lapok, 5+3=8
amulettel. Anna 23 amulettet és 25 bónusz pontot gyűjtött, így 48 pontja van.
Bélának 15 bónusz pontja van, mert összegyűjtötte a legtöbb sárga Mantikór lapot (+10)
és holtversenyben megszerezve a legtöbb fehér Sárkány lapot (+5). Fehér lapokból
összegyűjtötte az 5 és 0 értékű lapokat, 3×2=6 amulettet szerezve. Sárga lapokból
megvannak neki az 1, 8 és 0 értékű lapok, (5+2)×2=14 amulettel. Bélának 20 amulettje
és 15 bónusz pontja van, ami végeredményben 35 pontot jelent.
Cili 25 bónusz pontot szerzett a legtöbb kék Pegazus (+10) és piros Főnix (+10) lappal,
valamint a holtversenyben legtöbb fehér Sárkány (+5) lappal. A kék lapok közül nála
vannak a 15, 3, 2 és 0 értékűek, amik (0+5+5)×2=20 amulettet érnek. A fehér lapok kö-
zül megszerezte a 6 és 11 értékűeket, 3+1=4 amulettel. Pirosból összegyűjtötte a 10, 8, 7
és 2 értékűeket, 1+2+2+5=10 amulettért. Cili 34 amulettet és 25 bónusz pontot gyűjtött,
ami 59 pontot jelent.
Dani nem szerzett bónusz pontot. A piros lapok közül nála van a 6 és mindkettő 0 értékű,
ami 3×2×2=12 amulettet jelent. A sárga lapokból nála vannak a 13 és 15 értékűek,
amulett nélkül. A kék lapokból nála vannak a 13, 12 és 10 értékűek 0+1+1=2 amulettel.
Dani 14 amulettet gyűjtött, de bónusz pontot egyet sem. Így 14 pontja van. 

NYÍLT LAPOS VARIÁCIÓ 

A játékosok a megszerzett lapokat képpel felfelé, színek szerint csoportosítva
helyezik maguk elé. Így a játékosok láthatják, hogy a többi játékos hány darab
és milyen értékű lapokat szerzett már meg.
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