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1.0 Bevezető 
 
A Hector és Achilles – A trójai háború egy izgalmas, két személyes kártyajáték, mely 
azokban az időkben játszódik, melyet Homérosz énekelt meg. 
Az egyik játékos a trójai seregeket vezeti, a másik az akhájokat. Csaták sorozatán át 
próbálnak felülkerekedni az ellenfelükön. Az Iliász hősei segítik őket, hogy elérjék a céljukat. 
 
A Hector és Achilles játékideje körülbelül fél órát tesz ki. 
 
2.0 Összetevők 
 
A Hector és Achilles a következőket tartalmazza: 
- 108 kártya (96 csapat és 12 hős kártya) 
- 2 játéktábla 
- 19 jelző darab (6 isteni kegy jelző, 6 szégyen jelző, 6 sors lap és 1 támadó jelző) 
- 1 szabálykönyv 
 
Ha bármelyik a fentiek közül hiányzik, vagy sérült, a kiadó elnézést kér a kellemetlenségért, 
és kéri, hogy lépjenek kapcsolatba vele, hogy a hiányzó részeket pótolhassák. 
 
Az észrevételeket a következő címre kell küldeni: 
Phalanx Games b.v. 
Attn.: Customer Service 
Eemmeerlaan 11 
1382 KA Weesp 
The Netherlands 



e-mail: customesservice@phalanxgames.nl
 
2.1 A kártyák 
 
A Hector és Achilles 108 kártyát tartalmaz, játékosonként 54-et. A kártyák többségén (48 
darabon) katonák, 6 darabon az Iliász különböző hősei szerepelnek. 
A kártyák hat különböző szín szerint rendezik a hadsereg és a hős kártyákat (vörös, zöld, kék, 
sárga, lila és barna). Mind a hat színben nyolc darab csapat kártya létezik 1-4-es erősséggel 
(minden erősségből 2-2 színenként). Ezek különböző csapattípusoknak felelnek meg: az 1-
esek a parittyások, a 2-esek az íjászok, a 3-asok a lándzsások, 4-esek a hopliták). 
 
Mind a két pakliban lévő hős kártyák tartalmaznak egy-egy hőst a 6 színnek megfelelően. Az 
értékük 3 és 6 között változik és összefüggésben állnak Homérosz hőseivel. 
 

 
2.2 A Sors lapok 
 
A négyzet alakú sors lapok oldalain a játékban szereplő csapatkártyák hat színének 
valamelyikét mutatják. Egy csata közben a Sors lapok egyikét felfordítva a két játékos közé 
helyezzük úgy, hogy mindegyikük felé egy szín álljon. 
 
2.3 Isteni Kegy jelzők 
 
Mindegyik játékos kap 3 azonos színű Isteni Kegy jelzőt, vagy a kéket vagy a vöröset, és 
ezeket a játéktáblára helyezik. Ezeket a játék közben használják majd. 
 
2.4 Szégyen jelzők 
 
A 6 Szégyen jelzőt félretesszük a játék elején. Csak a játék folyamán kerülnek majd a 
játéktáblára. 
 
2.5 Támadás jelző 
 
A játék kezdetén az akháj játékos a támadó. Az elkövetkezendő csatákban az előző kör 
nyertese megkapja a Támadás jelzőt. Ez a jelző a soros támadónak jár emlékeztetésképpen. 
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3.0 Ismerkedés a játékkal 
 

 
Az egyik játékos a trójai sereget vezeti és megkapja az egyik játéktáblát, a 48 trójai 
csapatkártyát, a 6 trójai hős kártyát és a 3 Isteni Kegy jelzőt. A trójai hősök: Acamas, Aeneas, 
Glaucos, Hector, Paris és Sarpedon. 
A másik játékos az akháj csapatokat vezeti, ő is megkapja a játéktáblát, a 48 akháj 
csapatkártyát, a 6 akháj hős kártyát és a három Isteni Kegy jelzőt. Az akháj hősök: Aias, 
Achilles, Agamemnon, Diomedes, Menelaos és Odysseus. 
Először mindkét játékos: 

- elhelyezi maga előtt a játéktáblát szembe az ellenfelével 
- megkeveri a 48 csapatkártyáját és látatlanul, lefordítva 4 db 12 kártyából álló paklit 

képez. Ezeket a paklikat a játéktábla négy különböző négyzetébe helyezzük 
- megkeveri a hat hős kártyát és elhelyezi őket a játéktábla megfelelő (álló) négyzetébe 
- a három Isteni Kegy jelzőt a tábla bal alsó sarkában lévő helyükre helyezi. 

 
A 6 Szégyen jelzőt egyelőre nem helyezzük fel. 
 
A Sors lapokat megkeverjük és képpel lefelé a két játékos közé helyezzük. 
 
A Hector és Achilles játék különálló csaták sorozatából áll, melyeket a játékosok vívnak meg 
azáltal, hogy kártyákat játszanak ki a szembenálló hadsereg paklikból. A játékosok 
taktikájától függően változnak a hős kártyák és a Sors lapok. 
 
4.0 Áttekintés 
 
Mindegyik csata kezdetén a játékosok a négy csapat pakli közül egyből húznak négy lapot, 
valamint a legfelső hős kártyát. 
A csata közben a játékosok a kezükben tartott csapatkártyákat játsszák ki és teszik az asztalra. 
A cél általában az, hogy a kijátszott kártyákon lévő számokkal magasabb értéket érjenek el, 
mint az ellenfél. A játékos a kezében lévő lapok közül bármelyiket kijátszhatja, így a 
magasabb értékűek értelemszerűen a jobbak. Habár a csapatkártyák 6 különböző színben 
léteznek, az adott csata végén csak 2 szín számít bele a győzelembe. 
Az egyik szín, amelyik a Sors lap játékos felé forduló oldalán szerepel, a másik pedig a 
felhúzott hős kártya színe. 
A két nyerő szín teljes bizonyossággal csak a csata végén állapíthatóak meg, amikor a 
játékosok minden kártyát kijátszottak a kezükből. Emiatt egy játékos elhitetheti, hogy 
félelmetes összeállítású sereg van a kezében még akkor is, ha nincsenek a színeknek 
megfelelő kártyái. 



A cél ilyen blöffölős stratégiánál az, hogy rávegyük az ellenfelet, hogy visszavonuljon a 
csatából attól való félelmében, hogy az egészet elveszítheti. 
Másrészről a játékos elállhat a blöfföléstől és lehelyezhet egy hős kártyát az asztalon lévő 
csapat kártyák mellé, hogy kihasználja emberfeletti erejét és az Isteni Kegy hatalmát. 
Bárhogyan is, egy játékos mindig visszavonulhat elveszítve az addig kijátszott kártyáit, de 
megtartva a kézben lévő lapjait. Természetesen szégyenteljes cselekedet az ellenség elől 
megfutamodni. Ezért a visszavonuló játékos kap egy Szégyen jelzőt ezért a méltatlan 
cselekedetéért.  
Megjegyzés: A csaták gyakran azzal végződnek, hogy az egyik aktív pakli elfogy. Ha egy 
játékos első sorban lévő mindhárom paklija elfogyott, akkor az ellenfél megnyeri a játékot. Ha 
az második sorban lévő ”hazai” pakli (a második sorban lévő egyetlen csapatpakli) elfogy, az 
ellenfél akkor is megnyeri a játékot. 
 
 
5.0 A játék menete 
 
Minden csatában egy játékos a támadó és az ellenfele a védő. A játék elején az akháj játékos a 
támadó és a trójai játékos a védő. Ez elkövetkezendő csatákban az előző ütközet nyertese lesz 
a támadó. 
Minden csata egy Nyitó fázissal kezdődik, melyet a játékosok egyéni fordulói követnek, végül 
a Sors fázis zárja a kört. 
Amikor a játékosok befejezték a negyedik egyéni fordulót a csata a Győzelem ellenőrzésével 
zárul. A játékosok a következő csatára a Záró fázissal készülnek fel.  
 
5.1 Nyitó fázis 
 

 
 
A támadó felveszi a 4 seregpaklija valamelyikének a legfelső lapját (az ő választására van 
bízva, hogy melyikből húz), és felfedi azt. Az asztalra helyezi. Ezt a kártyát előhadnak 
nevezzük. 
Az előhad kártyán szereplő szám határozza meg a seregpaklit, amelyikben lévő katonák 
megharcolják az elkövetkezendő csatát. Az ábrának megfelelően a játéktáblán lévő 
csapatpaklik meghatározott sorszámúak. Mindegyik szám a két játékos meghatározott 
paklijára utal. Ha 4-es számú kártyát fordít fel a kezdő játékos, akkor a támadó szabadon 
választhat a paklik közül, hogy melyiket használja. Ha a húzott kártya egy olyan pakli számát 
mutatja, mely már elfogyott, akkor a játékos kénytelen az „hazai” (második sorban lévő) 
paklit használni. 
Megjegyzés: A csapatpaklik az akháj játékos (az eredeti támadó) paklijai balról jobbra 
számozva: 1,2,3, míg a trójai játékos paklijai balról jobbra számozva a következők: 3,2,1. Így 



az azonos számmal ellátott paklik mindig szemben vannak egymással. Az „hazai” pakli a 
negyedik, ami az első három mögött helyezkedik el. 
 
A támadó felfordítja a felső Sors lapot. Lehelyezi a két játéktábla közé az aktív seregpakli elé. 
A Sors lapot olyan irányban helyezi le, ahogy a támadó jónak látja, bár az egyik színnek 
egyértelműen a támadó, a másiknak a védő felé kell állnia. Végül a támadó lehelyezi az ő 
előhadát a játéktábla tetejének baloldalára. 
A védő felhúzza a csatába hívott pakli legfelső lapját, ez lesz az ő előhada. Ő is lehelyezi a 
Sors lap mellé a játéktáblája fölé.  
Mindkét játékos húz 4 csapatlapot az előhada által meghatározott pakliból, és a hős pakli 
legfelső lapját is kézbe veszi. Így öt kártyát tart a kezében. 
 
 
5.2 Egyéni fordulók 
 
A támadóval kezdve minden játékos végrehajt egy egyéni fordulót, mely a következő 
cselekedetekből állnak: 
a) a következő választható akciók egyike: Kártya cseréje, Hős cseréje, Hős kijátszása, 
Hadsereg megerősítése vagy visszavonulás. 
b) kijátszik egyet a kezében lévő csapatlapokból és az előhad mellé helyezi. 
Mivel mindkét játékosnak 4 csapatkártya van a kezében kezdéskor, így mindegyikük 4 egyéni 
kört fog lejátszani. Az egyéni fordulókat a Sors fázis követi (kivéve a visszavonulásnál). 
 
Választható cselekedetek: 
Kártya cseréje: A játékos eldob egy sereglapot a kezében tartottak közül, és húz egyet újat az 
aktív pakliból. Ha az aktív pakli elfogyott, akkor az „hazai” pakliból húz egyet. 
Megjegyzés: A kártya csere során eldobott lap kikerül a játékból a csata kimenetelétől 
függetlenül. Óvatosan ezzel a cselekedettel! 
 
Hős cseréje: A játékos a kézben tartott hős kártyáját képpel lefelé a hős pakli aljára teszi és 
felveszi helyette a legfelső lapot. 
 
Hős kijátszása: A játékos lehelyezi a kézben tartott hős kártyáját valamelyik már kijátszott, 
asztalon lévő csapatkártya tetejére (az előhadra is lehet). Így az a csapatkártya, amire 
ráhelyezték a hős kártyát, többet már nem számít bele a csata kimenetelébe. Innentől kezdve a 
hős kártyát normál csapat kártyaként kell kezelni. Az elfedett csapatkártya innentől sem a 
győzelmi pontokba sem a Sors lap mozgatásába nem számít bele. 
 
Hadsereg megerősítése: ezt a cselekedetet csak akkor lehet választani, ha a hős kártyát már 
kijátszottuk a kezünkből. A játékos egy Isteni Kegy jelzőt helyezhet valamelyik csapatkártya 
tetejére (a hős kártyára nem!). Innentől kezdve a csapatkártya +1 bonuszt kap az erejéhez. 
Egy játékos csak egy Isteni Kegy jelzőt helyezhet egy csapatkártyára. 
 
Visszavonulás: a játékos úgy dönt, hogy abbahagyja a csatát. Lásd 5.4-et. 
 
5.3 Sors fázis 
 
Minden alkalommal, ha a játékosok végrehajtották az egyéni fordulójukat, ki kell számolni a 
csapatok erősségét. Össze kell adni a csapatok erejét, beleértve a bonuszokat is (a színeknek 
itt nincs jelentőségük). Az a játékos, akinek az erősebb hadserege van az asztalon 



elforgathatja a Sors lapot 90 fokkal bármilyen irányba. (kötelező fordítani!). Abban ez 
esetben, ha döntetlen alakul ki a csapatok között, a Sors lapot nem mozdítjuk.  
Ezt követően a játékosok következő egyéni fordulója jön. A negyedik, utolsó körben a Sors 
fázist a Győzelem ellenőrzése követi. 
 
5.4 Győzelem ellenőrzése 
 
Ha egy csata elérkezik a negyedik, végső körhöz, a Sors Fázist követően mindkét játékos 
kiértékeli a csapatát. 
- mindkét játékos felfedi a hős kártyáját, ha eddig nem játszották ki.  
- A játékosok összeadják a számokat a kártyáikon a következők szerint: azok a kártyák 
számítanak, melyek színe megegyezik a Sors lap játékos felé eső oldalával, valamint a hős 
kártya színével megegyezők (attól függetlenül, hogy a hős ki lett-e játszva vagy sem). 
Beleszámítanak az Isteni Kegy jelzők is, ha megfelelő színű lapon vannak. 
 
Példa: Tom felé sárga szín fordul a Sors lapon. A kijátszatlan hőse Aias (zöld, 5). Ha pontjait 
a sárga és zöld lapok után kapja. Kijátszott egy sárga lándzsást (3), egy sárga hoplitát (4), egy 
sárga íjászt (2), egy vörös parittyást (1) és egy kék íjászt (2). Ezért a csatáért 9 pontot kap, 
mert csak a három sárga lapot számíthatja be (Aias nem számít, mert nem lett kijátszva, és a 
kijátszott kártyák között sincs zöld színű). 
Lin felé kék színt mutat a Sors lap. A hőse Acamas (lila, 4), így ő a lila és a kék színek után 
fog pontot kapni. A csata során Acamas-t egy kék parittyás tetejére tette, így ez a parittyás 
most nem számít bele az értékelésbe. A többi lapjai: lila lándzsás (3) Isteni Keggyel 
megerősítve (+1), egy zöld parittyás (1), egy vörös hoplita (4) Isteni Keggyel megerősítve 
(+1) és egy kék lándzsás (3). Összesen 11 pontja van Linnek. (Acamas 4, a lila lándzsás 3+1, 
a kék lándzsás 3) Nála sem a vörös hoplita sem az isteni Kegy jelző ezen a lapon nem számít. 

 
- A magasabb pontszámmal rendelkező játékos nyeri a csatát. A győztes visszahelyezi 

az aktív paklijába a kijátszott kártyákat (beleértve az előhadat is). A hős kártyát is 
visszateszi a hős pakliba. A kijátszott Isteni Kegy jelzők is visszakerülnek a 
játéktáblájára. 

- A vesztes játékos elveszítni minden kijátszott csapatkártyáját. Ha kijátszott hőskártyát 
(asztalra letett, és nem csak a végén felfordított!), akkor azt is elveszíti. Ha van még 
Isteni Kegy jelzője, akkor egyet leadhat, így visszakaphatja a kijátszott hőst. A 
csapatokat erősítő Isteni Kegy jelzőket is elveszíti.  

- Egyenlőség esetén minden kártya (csapat és hős), valamint minden Isteni Kegy jelző 
visszakerül a játéktáblára (az aktív pakliba). A döntetlen csata védője lesz a következő 
csata támadója. 

 
Visszavonulás: Ha egy játékos úgy dönt, hogy kilép a csatából a negyedik egyéni forduló vége 
előtt, akkor ez ellenfele a csata győztese. 

- a győztes visszateszi a kijátszott és kézben lévő kártyákat az aktív pakliba és a hősét a 
hős pakliba. 

- A vesztes elveszíti minden kijátszott kártyáját, beleértve a hős kártyát is, és az Isteni 
kegy jelzőket is. (Ebben az esetben is eldobhat egy meglévő Isteni Kegy jelzőt, hogy 
megmentse a hőst). A kezében maradt kártyákat visszateszi az aktív illetve a hős 
pakliba.  

- Ha a vesztesnek van már Szégyen jelzője a játéktábláján, akkor elveszít további 
csapatkártyákat is, annyit, amennyit Szégyen jelzője összegyűlt eddig. Ezeket a 



további veszteségeket vagy az aktív pakliból, vagy ha abban már nincs elég lap, akkor 
az „hazai” pakliból kell bedobni. 

- A vesztes kap egy Szégyen jelzőt. Lehelyezi azt a játéktáblájára. Egy játékos 
maximum 3 Szégyen jelzőt kaphat. A további visszavonulások nem járnak további 
Szégyen jelzőkkel.  

 
5.5 Záró fázis 
 
Mielőtt következne az új csata, néhány lépést végre kell hajtani: 

- Ha első sorban lévő csapatpakli volt az aktív pakli a csatában, akkor a játékosoknak 
ellenőrizniük kell, hogy hány lapból áll a pakli. Ha kevesebb, mint 5 lapból áll, akkor 
ez a seregpakli megszűnt, és az itt maradt lapokat az „hazai” pakli tetejére kell 
helyezni. Az „hazai” paklit meg kell keverni. Ha minden első sorban lévő csapatpakli 
elfogyott, az ellenfél megnyerte a játékot. 

- Ha az „hazai” paklit használták a csatában, meg kell számolni a pakliban maradt 
lapokat, és ha 5 alá csökkent a számuk, akkor az ellenfél nyert. 

 
Ha a játéknak nincs vége, akkor mindkét játékos: 

- megkeveri a seregpaklit, amit az előző csatában használt. 
- Megkeveri a hős paklit 
- Félreteszik a használt Sors lapot. Ha a félretett Sors lap az utolsó volt, akkor a Sors 

lapokat újra kell keverni, és lefordítva új paklit képezni belőlük. 
 
Most új csatát vívunk. 


