
SZABÁLYKÖNYV
Hyperborea mitikus birodalmát egy ősi civilizáció irányította, melynek fő energiaforrásai mágikus kristályok voltak. Idővel 
Hyperborea lakosai kapzsivá váltak, és az egyre mélyebben keresett erő instabillá tette a kristályokat, mely földrengéseket, 
mutációkat, szárazságot és áradásokat okozott. Hyperborea lakosai egyre csak mélyebbre ástak, és csupán néhány bölcs 
varázsló látta előre az elkerülhetetlent, és épített áttörhetelen mágikus gátat. Amikor a felszabadult mágikus energia 
feltört a mélyből, egyetlen nap alatt elpusztította Hyperborea civilizációját, és csak a mágikus gát akadályozta meg, 
hogy az egész vidékről eltűnjön az élet. A túlélők egy Hyperborea területén kívüli erődben éltek, melyet körbezárt 
a gát. A kristálytudományt túl veszélyesnek találva betiltották, vagy csak egyszerűen feledésbe merült.  

Évszázadok alatt hat civilizáció született Hyperborea hamvaiból: a militarista Vörös Hercegség; a Smaragdzöld 
Királyság halálosztó íjászaival; az élet istennőjét fanatikusan imádó Lila Matriarkátus;  az Arany Báróság képzett 
diplomatái és kereskedői; a Korall Trón hatékonyan szervezett társadalmával, és végül az elhagyatott és titokzatos 
Mennyei Birodalom. 

A különböző birodalmak közt kialakult törékeny béke nem tarthatott sokáig. Egy nap a mágikus gát hirtelen összeomlott. 
Egy egészen új vidék terült el a hat királyság előtt, melyet még mindig kísértettek az ősi Hyperborea lakosainak ártalmatlan, 
de baljós szellemei, megtöltve a feltárásra váró romokat és városokat. Most minden birodalom a legjobb harcosait és 
felfedezőit küldi Hyperborea területére, hogy riválisaik fölött győzedelmeskedjenek, de mi lesz a meghatározó? A brutális 
erő vagy a tudományok mély ismerete? Az elveszett romok közt rejtőző értékes ereklyék vagy a régen elveszett városok 
visszafoglalása?  

Egyedül Te, mint az egyik frakció vezetője, vezetheted néped a Hyperborea feletti teljes uralom felé! 

A felfedezés, a civilizáció és a hódítás játéka 2-6 játékos részére.
Andrea Chiarvesio és Pierluca Zizzi játéka. 

X
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• 6 Hatszögletű központi lapka 

• 30 Hatszögletű határvidéklapka 

• 6 Szülőföldlapka (mindegyik 3 hatszögletű lapkából
áll, és mindkét oldala nyomtatott: Semleges és Faj 
oldal) 

• 6 Játékostábla (játékosonként egy)

• 36 Fejlődésjelző (6 minden színből)

• 6 Vászonzsák (játékosonként egy)

• 180 Fa civilizációkocka (24 piros – hadviselés, 
24 zöld – felderítés, 24 lila – növekedés, 
24 kék – tudomány, 24 narancssárga – fejlődés, 
24 sárga – kereskedelem, 36 szürke – veszteség)

• 12 Fajlapka (fajonként 2)

• 60 Fajfigura (fajonként 10 figura, 6 különböző 
színben)

• 18 Szellemfigura (szürke)

• 48 Erődjelző (színenként 8)

• 64 Fejlett-technológia-kártya

• 72 Romjelző (12 arany hátlapú, 40 ezüst hátlapú, 
20 bronz hátlapú)

• 72 Kristály, azaz Győzelmi Pontok (GYP)

• 6 Céllapka

• 1 Pontozófüzet

• Ez a szabálykönyv

semleges 
oldal

faj 
oldal

tartozékok
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előkészületek
A játékosok az előkészületeknél sorban hajtsák végre a 
következő lépéseket: 

1. Játékelemek kiosztása

2. Kezdőjátékos meghatározása

3. A térkép előkészítése

4. Plusz civilizációkockák választása és a    
    fejlődésjelzők lehelyezése

5. Elérhető fejlett-technológia-kártyák felfedése

6. Kezdődhet a játék 

1. JÁTÉKELEMEK KIOSZTÁSA

Minden játékos kap egy fajt. A játékosok 
kiválaszthatják a nekik tetsző színt vagy fajt, vagy 
húzhatnak találomra is a szülőföldek közül. Ha 6-
nál kevesebben játszanak, akkor a játékosok a 
megmaradt szülőföldeket tegyék vissza a dobozba, ezekre 
nem lesz szükségük a játék alatt. 

Szülőföldek
Minden szülőföld kétoldalú:
A) Semleges népesség oldal (minden szülőföldnél azonos)
B) Faj oldal (minden szülőföldnél más)

csak a fajok háborúja játékban 
Ha a játékosok találomra húznak szülőföldet, akkor 
keverjék meg a semleges oldalukkal felfelé, és minden 
játékos válasszon egyet. 

Minden játékosnak jár:
• A választott faj szülőföldje
• 1 A választott fajhoz tartozó játékostábla
• 10 A választott fajhoz tartozó figura
• 1 megfelelő színű vászonzsák
• 6 Fejlődésjelző
• 6 Civilizációkocka (minden színből egy, kivéve a 

szürkét): 1 piros, 1 zöld, 1 lila, 1 kék, 1 narancssárga
és 1 citromsárga

2. KEZDŐJÁTÉKOS MEGHATÁROZÁSA

A játékosok véletlenszerűen kezdőjátékost választanak.

3. A TÉRKÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

A játékosok találomra húznak egyet a hat lehetséges 
hatszögletű központi lapkából, és képpel lefelé az asztal 
közepére helyezik. Találomra húznak 6 hatszögletű 
határvidéklapkát, és képpel lefelé a központi hatszög köré 
rendezik. 

a lapka felépítése

A játékosok az 5 fős játékban találomra húznak 2 plusz 
hatszögetű határvidéklapkát, és képpel lefelé a térkép 
két ellentétes oldalára helyezik (lásd a következő oldal 
ábráját).
Minden szülőföld három tartományból áll, ezek egyikét 
fővárosként megjelöltük. Minden játékosnak úgy kell a 
szülőföldjét a térképhez igíazítania, ahogy az a következő 
oldal ábráján látható. 
Minden játékos lehelyezi saját fajának 3 figuráját
a főváros hatszögére. Ezeket a figurákat a városon
kívülre kell tenni. 

a játék kezdete előtt
A Hyperborea többféle módon játszható. 

Mindenek előtt, a játékosok döntsék el, hogy a rövid, a normál vagy a 
hosszú játékot szeretnék-e játszani, mivel a játékvégi feltételek száma 
határozza meg a játék időtartamát (1 a rövid, 2 a normál vagy mind a 3 a 
hosszú játékban).

Ezenkívül a Hyperborea játszható „Hódító” játékként (melynél minden játékos 
egy azonos szülőfölddel kezd) vagy „Fajok háborúja” játékként (melynél 
minden játékos különböző szülőfölddel és egy egyedi kezdőképességgel).

Az első Hyperborea partinál  elsősorban a rövid vagy a normál „Hódító” 
játékot javasoljuk. 

rom
város

a város hatása a lapka száma
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tereptípusok
Romjelzők
A játékosok válogassák szét a romjelzőket a hátlapjuk 
szerint: bronz, ezüst és arany, majd keverjék meg külön-
külön. Helyezzenek találomra az ikonnak megfelelő, 2 
romjelzőt az összes látható rommezőre. A romjelzőket 
képpel lefelé kell letenni, egy kis kupacot alkotva a képpel 
felfelé fordított lapkákon lévő rommezőkön (A játék kezdetén 
csak még csak a szülőföldlapkák vannak képpel felfelé, 
így a játékosok csak bronz vagy ezüst romjelzőket 
helyeznek néhány szülőföld hatszögére; az ezüst romjelzőket 
a határvidék hatszögekre, és az arany romjelzőket a központi 
hatszögre a játék későbbi időszakában fogják letenni). 

FONTOS: A központi hatszögön 3 arany romjelző kerül 
minden egyes rommezőre. 

romjelzők

A lefordított hatszögek felfedése(Háború homálya)
A játék elején a központi hatszög és a határvidékhat-
szögek lefelé vannak fordítva. Később a játékban  a fi-
gurák be fognak lépni a képpel lefelé fordított hatszöggel
szomszédos hatszögekre. Amint egy figura belépett egy 
hatszögre, mely egy vagy több, képpel lefelé fordított 
hatszögekkel szomszédos, képpel felfelé fordítja a rejtett 
hatszögeket. A felfedett hatszögekre azonnal találomra, 
képpel lefelé fordított romjelzőket (romszimbólumoknak 
megfelelően) valamint szellemfigurákat (minden egyes 
város minden egyes rommezőjére)
helyez. Megjegyezés: A szülőföldön lévő városokba 
és romokra soha nem kerül szellem. 

Választható szabály: A játékosok választhatják, hogy 
az egész térkép a kezdetektől látható. Ebben az 
esetben minden hatszöget képpel felfelé tegyenek, és az 
előkészületek alatt azonnal helyezzék el a romjelzőket és 
a szellemfigurákat. 

csak a fajok háborúja játékban 
Minden játékos elvesz (véletlenszerűen vagy választás 
alapján) egyet a két fajlapka közül, melynek 
hátlapja megfelel a szülőföldjére nyomtatott 
szimbólumnak, majd alkalmazza a faj képességeit.

előkészületek

arany 
romjelzők

ezüst 
romjelzők

bronz 
romjelzők

rommező

3 játékos

2 játékos

4 játékos

5 játékos

6 játékos

sivatag erdő mocsár hegység
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a fajlapka felépítése

4. PLUSZ CIVILIZÁCIÓKOCKÁK VÁLASZTÁSA ÉS A 
FEJLŐDÉSJELZŐK LEHELYEZÉSE 

Minden játékos elvesz 1 plusz, általa választott színű 
(kivéve szürke) civilizációkockát, és a tulajdonában lévő 
összes kockát a zsákba teszi.
Ezután minden játékos lehelyez soronként egy fejlődés-
jelzőt játékostáblájának fejlődésterületére. A fejlődéster-
ületen 6 színes sor van, mindegyik az alábbiak egyikének 
felel meg: 

VÖRÖS HERCEGSÉG
A Lapka: Bármely támadást 
tartalmazó technológia aktiválása 

egyel kevesebb (bármilyen színű)kockába kerül. 

B Lapka: A játékos fajszimbólum-
mal felfelé lerak 2 erődjelzőt  a

fajlapjára. Minden jelző a következő hatások egyikével 
rendelkezik: erőd/támadás/távolsági harc. A játékos a játék 
során a fordulója alatt bármikor elköltheti ezeket a jelzőket. 

SMARAGDZÖLD KIRÁLYSÁG
A Lapka:  A játékos fajszimbólum-
mal felfelé lerak 1 erődjelzőt  a

fajlapjára. Ez a jelző 1 mozgáspontot ér. A játékos a 
fordulója alatt bármikor elköltheti ezt a jelzőt, de csak 
egyszer  a következő alaphelyzetbe állítás előtt. Amikor a 
játékos végrehajtja a forduló vége fázist és az alaphelyzetbe 
állítást, akkor a jelző visszakerül a lapra. 

B Lapka: A játékos a mozgása 
alatt figyelmen kívül hagyja a 
terepből adódó hátrányokat. 

MENNYEI KIRÁLYSÁG
A Lapka: A játékos egy fejlett 
technológiával kezdi a játékot,

melyet az „alkímia”és a „diplomácia” közül választ (ezeket 
a technológiákat a jobb alsó sarokban fajszimbólum jelöli). 
Ez nem számít bele a játék-végi 5 fejlett technológia követel-
ményébe, és a szürke kockát sem kapja meg érte a játékos!

B Lapka: Amikor a játékos aktiválja 
egy tudomány típusú fejlett technoló-

gia kártyáját, két véletlenszerű kockát húz a zsákjából. 

KORALL TRÓN 
A Lapka: A játékos a fordulója alatt 
felhasználhat egy bármilyen színű

és egy szürke kockát, hogy megsemmisítsen egy szürke 
kockát, és kapjon 1 GYP-ot (ez akár lehet ugyanaz a szürke 
kocka, melyet a hatás aktiválásához felhasznált). 

B Lapka: A játékos használhat 
szürke kockákat a narancssárga 

mezőkön (de a többszínű mezőkön nem).

ARANY BÁRÓSÁG
A Lapka: A játékos 2 GYP-tal kezdi 
a játékot. 

B Lapka: A játékos a fordulója alatt 
feláldozhat 1 GYP-ot, a következő

hatások egyikéért: támadás/2x mozgás/tripla fejlődés/ 3x 
kockahúzás.

LILA MATRIARKÁTUS
A Lapka: Amikor a játékos egy 
szellem ellen hajt végre támadás

akciót, akkor a szellemet, a szellem megsemmisítése helyett,
átváltoztathatja az egyik saját figurájává. Ebben az esetben a 
szellem-figura nem a játékostábla „temetőjébe” kerül, hanem 
vissza a dobozba, és nem számít bele a játék végi győzelmi 
pontokba. 

B Lapka: A játékos  az „Előörs 
(Outpost)” fejlett technológiával kezdi 

a játékot (ezt a technológiát a jobb alsó sarokban fajszimbó-
lum jelöli). Ez nem számít bele a játék-végi 5 fejlett technoló-
gia követelményébe, és a szürke kockát sem kapja meg érte 
a játékos! 

fajok képességei

a faj 
szimbóluma

a faj 
ábrája

a faj 
képességei

TUDOMÁNY     KERESKEDELEM FEJLŐDÉS    NÖVEKEDÉS HADVISELÉS  FELDERÍTÉS
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Minden játékos az alábbiak szerint elhelyezi a jelzőit: 
• 1 jelzőt a 3-as szintre
• 1 jelzőt a 2-es szintre
• 1 jelzőt az 1-es szintre
• 3 jelzőt a 0 szintre

5. ELÉRHETŐ FEJLETT-
TECHNOLÓGIA-KÁRTYÁK HÚZÁSA 

A játékosok típusuk alapján osszák szét a 64 darab 
fejlett-technológia-kártyát négy, egyenként 16 
kártyából álló pakliba. 

I. Pakli: felderítés és hadviselés

II. Pakli: kereskedelem és növekedés

III. Pakli: haladás és tudomány

IV. Pakli: átalakítás és megújítás

Miután a játékosok külön-külön megkevertek minden 
paklit, felhúzzák mindegyik pakli első 2 kártyáját, és 
képpel felfelé a térkép közelébe teszik. Így a játékosoknak 
mindig 8, minden pakliból 2, képpel felfelé fordított fejlett-
technológia-kártya lesz elérhető. Mindegyikre tegyenek 
egy szürke kockát emlékeztetőül a játékosnak, aki 
megkapja a kártyát. Ez a szürke kocka a 
játékostábla „nem felhasználható kockák területére” kerül
majd. 

a fejlett-technológia-kártya felépítése

6. KEZDŐDHET A JÁTÉK

Minden játékos (anélkül, hogy belenézne a zsákba)
találomra húz három civilizációkockát a saját zsákjából, 
és lerakja a játékostáblája „felhasználható kockák 
területére”. 

a játékostábla felépítése
felhasználható kockák 

területe
győzelmi pontok 

területe temető
nem felhasználható 

kockák területe

alap technológiák

pakli a kártya neve győzelmi pontok

civilizációkockák a technológia hatása

fejlesztések területe
( 0-6 szint)
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a játék menete
A játékosok egymás után addig hajtják végre a fordulóikat, 
amíg az egyik játékos fordulója alatt az előzetesen 
meghatározott számú játék végi feltétel nem teljesül (egy 
a rövid, két különböző a normál és mindhárom a hosszú
játéknál). Amikor ez bekövetkezik, a többi játékosnak van 
még egy utolsó fordulója, majd utána meghatározzák a 
győztest. 

a játékos fordulója
A játékos a fordulója alatt annyi akciót hajt végre, amennyit 
tud/szeretne, olyan sorrendben, ahogy kívánja, amíg 
be nem jelenti fordulója végét. 
Minden játékos fordulója elején ellenőrizni kell a 
következőket:

Erődjelzők eltávolítása
A játékos még játékban lévő erődjelzőit el 
kell távolítani. Lásd részletesen 
az „Erőd”-öt az ALAPTECHNOLÓGIÁK 
HATÁSAI fejezetben. 

3 figuránál kevesebb
Egy játékosnak soha nem lehet 3-nál kevesebb figurája 
játékban. Ha mégis így lenne, akkor a készletéből 
helyezzen le ingyen annyi új figurát a főváros 
hatszögére, amíg 3 elérhető figurája nem lesz. 

Forduló kezdeti képességek
Minden        jelzésű kártya kifejti hatását. 

KÖTELEZŐ AKCIÓK

A játékosnak a fordulója alatt a „felhasználható civilizáció-
kockák területén” lévő kockákat le kell raknia: 
• vagy a játékostábláján az alaptechnológiára vagy a 

megszerzett fejlett-technológia-kártyáira; 
• vagy a játékostábláján a „nem felhasználható kockák 

területére”. 

A játékostáblán minden egyes alaptechnológiának két 
aktiválómező-sora van. 
Minden fejlett-technológia-kártyán csak egy 
aktiválómező-sor van. 

Ha a játékos a kockák lerakásánál feltölti az 
alaptechnológia egyik aktiválómező-sorát vagy a fejlett 
technológia egyetlen aktiválómező-sorát, akkor a 
technológia aktiválódik, és a játékos megkapja az ebből 
származó előnyt (lásd AKTIVÁLT ALAP VAGY FEJLETT 
TECHNOLÓGIÁK).
Ha a játékos nem akar (vagy nem tud, például szürke 
kockák) lerakni egy vagy több kockát az egyik 
technológiájára, akkor a forduló vége fázisban átteheti
ezeket a „nem felhasznált kockák területére”. A játékosnak 
a fordulója végén nem lehetnek kockái a “felhasználható 
kockák területén”. 

A játékosnak a fordulója alatt nem kötelező feltöltenie
egy aktiválómező-sort. Lerakhat egy vagy több kockát, 
és majd egy későbbi fordulóban fejezi be a sort. 

7

1.aktiválómező-
sor

ii. aktiválómező-
sor
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VÁLASZTHATÓ AKCIÓK

A játékos a fordulója alatt a következő akciókból egyet 
vagy többet hajthat végre:
• egy vagy több város aktiválása;
• egy vagy több rom felderítése;
• civilizációja fejlesztése.

A választható akciókat későbbi fejezetekben részletezzük. 

Az akciók (akár kötelező akár választható) által kiváltott 
minden egyes hatást érvényesíteni kell a játékos 
fordulójában, még annak forduló vége fázisa előtt. A
hatások összegyűjthetők, és a játékos által választott 
sorrendben hajthatók végre. 

Amikor a játékos a fordulója végére ér, azt közölnie kell 
a többiekkel, majd végrehajtja a forduló-vége fázisát. 
(lásd 10. oldal).

A játékosok jegyezzék meg, hogy a civilizációkockák 
kötelező lerakását nem kell egyszerre, egy időben 
végrehajtani, ezt megtehetik a választható akciókkal 
felváltva, ahogy az a következő példában szerepel: a 
játékos aktivál egy várost, (és begyűjti a hasznot), majd 
lerak egy civilizációkockát, anélkül, hogy befejezne egy 
sort, fejleszti a civilizációját, aktivál egy második várost
(begyűjti a hasznot, de még nem használja fel), lerak még 
két kockát egy technológiára, melyet aktivál (és megszerzi 
a hasznot, ezt a városokból származó haszonnal együtt 
elkölti), feltár egy romot, és végül bejelenti fordulója 
végét, továbblépve a forduló-vége fázisra. 

ALAP ÉS FEJLETT TECHNOLÓGIÁK AKTIVÁLÁSA

Minden technológiának egy vagy két színes 
aktiválómezőkből álló sora van, melyekre civilizá-
ciókockák helyezhetőek. Az egyszínű aktiválómezőn
csak a megfelelő színű kocka lehet. 
A többszínű aktiválómezőkön bármilen színű kocka lehet, 
a szürke civilizációkockát (veszteség) kivéve, mely csak 
szürke mezőkre rakható. (A játék elején a játékosoknak 
még nincsenek szürke kockáik, ezekhez a játék során 
később jutnak hozzá.) 
Amint egy aktiválómező-sor betelik, minden mezőn van 
kocka, a technológia aktiválódik, és kifejti hatását (lásd
ROMOK, TECHNOLÓGIÁK ÉS VÁROSOK HATÁSAI, 
ahol felsoroljuk és részletezzük a technológiák, romok és 
városok által kiváltott hatásokat).
Az alaptechnológiáknak (a játékostáblákra nyomtatottak) 
két külön aktiválómező-sora van, így két különböző hatást 
fejthetnek ki, attól függően, melyik sor aktiválódik: 

FELDERÍTÉS

ZÖLD + BÁRMILYEN SZÍNŰ = mozgás + mozgás
ZÖLD + LILA = mozgás + figura

HADVISELÉS

PIROS + BÁRMILYEN SZÍNŰ = támadás VAGY erőd + erőd
PIROS + ZÖLD = támadás + mozgás

NÖVEKEDÉS

LILA + BÁRMILYEN SZÍNŰ = figura + erőd
LILA + PIROS = figura + támadás

FEJLŐDÉS

NARANCSSÁRGA + BÁRMILYEN SZÍNŰ = 1-1 fejlődés
2 különböző sorban

NARANCSSÁRGA + KÉK = 2 fejlődés azonos sorban

KERESKEDELEM

SÁRGA + BÁRMILYEN SZÍNŰ = 1 GYP
SÁRGA + NARANCSSÁRGA = 1 GYP + 1 fejlődés
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tudomány

KÉK + BÁRMILYEN SZÍNŰ + BÁRMILYEN SZÍNŰ =  
fejlett-technológia-kártya

KÉK + SÁRGA + BÁRMILYEN SZÍNŰ =  
fejlett-technológia-kártya + 1 GYP

A játékosnak nem kötelező felhasználnia az aktivált 
technológiákból származó összes hatást, nyugodtan 
dönthet úgy, hogy nem él velük. Előfordul, hogy nem 
tudja felhasználni ezeket (ilyenkor a hatások elvesznek).
Egyébként még abban a fordulóban azonnal fel kell 
használnia, amelyben a mezősort feltöltötte: nem 
tartalékolhatja a hatásokat, hogy azokat majd egy 
későbbi fordulóban használja fel. 

FONTOS: Amint a játékos kiválasztotta a játéktáblájának 
alap technológiáján lévő egyik sort, akkor ha aktiválni 
akarja az adott alap technológiát, fel kell töltenie ezt a 
sort Nem használhatja a másik sort. Nem kötelező a sor 
feltöltése; de a játékos addig nem használhatja másik 
sort. 

VÁROSOK AKTIVÁLÁSA

Egy város aktiválásánál a 
játékosnak egyik figuráját a 
városon belülre kell mozgatnia, 
majd azonnal megkapja az 
ebből származó hasznot. Az 
akció csak szabad városban 
lehetséges, vagyis, ha a város-
ban nincs másik figura (sem 
saját, sem ellenfél játékosé, 
sem szellem). 
A város aktiválásához nem kellenek mozgáspontok, és a 
játékos fordulója alatt bármikor végrehajtható (akár egy 
technológia aktiválása akár egy rom feltárása előtt vagy 
után). A városban lévő figurák nem hagyhatják el a 
várost a következő alaphelyzetbe állításig (lásd, 
FORDULÓ-VÉGE FÁZIS). Egy város aktiválása 
meghatározott hatásokat vált ki (lásd, ROMOK, 
TECHNOLÓGIÁK ÉS VÁROSOK HATÁSAI). 
Emlékeztető: A városok, romok és technológiák hatásai 
összegyűjthetők, és a játékos a fordulójának vége előtt 
olyan sorrendben használhatja fel ezeket, ahogy azt 
szeretné. 
A játékos nem köteles felhasználni a városok hatásait; 
dönthet úgy, hogy nem él velük (ilyenkor azok elvesznek).

ROMOK FELDERÍTÉSE
Egy rom felderítésénél a játékos-
nak egyik figuráját a romon belülre 
kell mozgatnia, majd elveszi a 
legfelső romjelzőt. Ezután a 
játékos titokban megnézi a hatá-
sait, és eldönti, hogy a romjelzőt 
azonnal felhasználja-e vagy inkább
félreteszi későbbre. Ha a játékos szeretné felhasználni, 
akkor a romjelzőt megmutatja a többieknek, megkapja 
az ebből származó hasznot, aztán eldobja a jelzőt (lásd
ROMOK, TECHNOLÓGIÁK ÉS VÁROSOK HATÁSAI). 
A játékosnak nem kell azonnal felhasználnia a romjelzőt 
- félre rakhatja játékostáblájára, hogy később használja, 
akár még ebben, akár egy késöbbi fordulóban. 

FONTOS: A játékos a játék alatt egyszerre csak 
egyetlen romjelzőt tartalékolhat. Így, ha a játékosnak 
már van egy tartalékolt romjelzője, majd felderít egy másik 
romot, és ezt az új romjelzőt szeretné tartalékolni, akkor 
a régit azonnal el kell dobnia. 

A romnak a felderítésnél szabadnak kell lennie, vagyis nem 
lehet rajta semmilyen figura (sem saját, sem ellenfél 
játékosé, sem szellem), de kell rajta romjelzőnek lennie. 
A kiürített romot nem lehet felderíteni: úgy kell kezelni, 
mintha a mező ott se lenne.
Egy rom felderítése, akárcsak egy város aktiválása 
ingyenes mozgás, és a játékos fordulója alatt bármikor 
végrehajtható (akár egy technológia akár egy város
aktiválása előtt vagy után).
A városokban lévőkhöz hasonlóan, a romoknál lévő 
figurák sem hagyhatják el a romot, és nem tehetnek 
semmit a következő alaphelyzetbe állításig. ((lásd, 
FORDULÓ-VÉGE FÁZIS).

FONTOS: A romok felderítése és a városok 
aktiválására használt figurák a következő alaphelyzetbe 
állításig „lefagynak”. Ezek a figurák tulajdonképpen 
hasznavehetetlenek, nem mozoghatnak, és nem csinál-
hatnak semmit. De továbbra is megvédhetők “Erődjelző”-
nek a hatszögre helyezésével. (lásd, „Erőd”, az 
ALAPTECHNOLÓGIÁK HATÁSAI fejezetben). 

9
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A CIVILIZÁCIÓ FEJLESZTÉSE

A játékos a fordulója alatt növelheti a fejlődésjelzők szintjét 
a városok, technológiák és romok aktiválásából származó 
fejlesztés hatások által. 

A játékos a fordulója alatt bármikor (de még a forduló-
vége fázis előtt) 0-ra csökkentheti a 4-es (vagy 5-ös) 
szintet elért egyik fejlődésjelzője szintjét. Ilyenkor a játékos 
a készletből azonnal betesz 1, ennek megfelelő színű 
civilizációkockát a zsákjába. 
A játékos ugyanígy 0-ra csökkentheti a 6-os szintet elért 
egyik fejlődésjelzője szintjét. Ilyenkor a játékos a 
készletből azonnal betesz 2, ennek megfelelő színű 
civilizációkockát a zsákjába. 
Ha a megfelelő színű civilizációkockák elfogytak, akkor a 
„civilizáció fejlesztése” akció hatástalan (vagy abban az 
esetben, amikor két civilizációkockát kéne betenni, de az 
adott színből egy van a készletben, akkor csak részben 
fejti ki hatását).

FONTOS: A civilizáció fejlesztése a játékos fordulója 
alatt bármikor végrehajtható, technológia, város vagy rom 
aktiválása előtt vagy után, de még a forduló-vége fázis 
előtt (ugyanúgy, mint egy város aktiválása vagy egy rom 
feltárása). 

a forduló vége fázis
Amint egy játékos bejelenti, be szeretné fejezni a 
fordulóját, akkor ez a játékos először átteszi játékostáblája 
„felhasználható kockák területéről” a még ott lévő összes 
kockát a „nem felhasználható kockák területére”. Ezután:

A) Ha a játékosnak van még kockája a zsákjában, akkor 
húznia kell belőle találomra legfeljebb 3 kockát, melyeket 
a „felhasználható kockák területére” helyez. Ha a 
játékosnak csak 1 vagy 2 kocka van a zsákjában, akkor 
az összeset kihúzza. 

B) Vagy, ha a játékosnak nincs több kocka a zsákjában, 
akkor azonnal végrehajtja az alaphelyzetbe állítást. 

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS
A játékos az alaphelyzetbe állításnál a következőket teszi: 

• A játékos városban lévő figurái a városon kívülre 
mozognak (ugyanazon a hatszögön maradnak), így 
szabaddá válnak, és a játékos következő fordulói 
alatt újra mozoghatnak. 

• A játékos romokon lévő figurái elmennek a romokról 
(ugyanazon a hatszögön maradnak), így szabaddá 
válnak, és a játékos következő fordulói alatt újra 
mozoghatnak. 

• A „nem felhasználható kockák területén” lévő 
összes kockát (beleérve a fejlett-technológia-
kártyával szerzett szürke kockákat is) és az aktivált 
technológiákon lévő kockákat vissza kell tennie a 
zsákba. 
Ez az állandó hatással bíró technológiákra NEM 
érvényes (lásd lent). 

• A nem befejezett technológiákra helyezett 
kockák, vagy a korábban már aktivált, de 
“kockavisszanyerés” hatására részben üressé 
vált technológiákon található kockák (lásd 
“Kockavisszanyerés” részleteit a fejlett technológiák 
és a romok hatásainak felsorolásánál), maradhat-
nak a technológiákon vagy visszakerülhetnek a 
zsákba: a  játékoson múlik, hogy eldöntse, mihez 
kezd ezekkel a kockákkal. A legfrissebb szabálykönyv 
update (2.0) annyiban változtat ezen, hogy csak az 
állandó hatású technológiakártyákon maradhatnak 
kockák, minden más helyről vissza kell tenni a zsákba. 

• Az állandó technológiákra helyezett kockák (lásd
ÁLLANDÓ HATÁS) maradhatnak a technológiákon 
vagy visszakerülhetnek a zsákba: a  a játékoson múlik, 
hogy eldöntse, mihez kezd ezekkel a kockákkal. 

• Végül a játékos megkeveri a zsákjában lévő kockákat, 
és találomra húz 3 kockát, melyeket a „felhasználható 
kockáinak területére” helyez.

Miután a játékos befejezte forduló-vége fázisát, a 
következő játékos jön. 

Stratégiai tipp: A játékosok ügyeljenek rá, hogy mindig 
megfelelő számú kockájuk legyen a zsákjukban, mivel 
ha csak egy kockát (vagy csak kettőt) húznak, kevésbé 
lesz hatékony erőforrásaik felhasználása. 10
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Példa: Denise most fejezte be a fordulóját, és tudja, hogy 
még 1 kocka van a zsákjában. Van egy 4-es szintű 
fejlesztésjelzője (kék) és egy 6-os szintű fejlesztésjelzője 
(lila). Ha nem tesz semmit, és befejezi a fordulóját , akkor 
csak 1 kockát húzhat, és ez elég korlátozott lehetőségeket 
jelentene számára a kövekező fordulójában.  Mielőtt 
bejelentené fordulója végét, inkább fejleszti civilizációját, 
melyhez a lila jelzőt a 0 szintre mozgatja. Ez azt 
jelenti, hogy betehet a zsákjába plusz 2 lila kockát (a 
készletből). Érintetlenül hagyja a kék jelzőt, nem akarja, 
hogy 4 kocka legyen a zsákjában, mert ez azt jelentené, 
hogy a húzás után csak 1 kocka maradna a zsákjában.
Ezután végrehajtja a forduló-vége fázist a zsákjában lévő 
mind a 3 kocka kihúzásával; a következő fordulóban 
valószínűleg alaphelyzetbe állítást fog végezni, mivel a 
zsákja üres lesz. 

a játék vége feltételek
A rövid játékban bármikor, ha egy játékos a következő 
feltételek egyikét teljesíteni tudja a fordulója alatt: 

1. 12* vagy több győzelmi pontja van a saját  
„győzelmi pontok területén” (* 2 játékosnál 
ez a feltétel 15 győzelmi pont); 

2. Megszerzi az ötödik fejlett technológiáját;

3. Lerakja utolsó figuráját a térképre; 

akkor azonnal megkapja az ehhez tartozó céllapkát,
majd normál módon befejezheti a fordulóját (ha 
másik játék-vége feltétel is teljesül, akkor a játékos 
a másikhoz tartozó céllapkát is megkapja). 
Az összes többi játékosnak lehetősége van a fordulója 
végrehajtására (és, ők is teljesíthetik az egyik játék-vége 
feltételt, és ők is szerezhetnek hozzá tartozó céllapkát). 

A játékosok jegyezzék meg, hogy noha csak 2 lapka 
tartozik minden játék-vége feltételhez, mégis abban a 
nagyon ritka esetben, amikor kettőnél több játékos teljesíti 
ugyanazt a feltételt, akkor mindegyiküknek jár a megfelelő 
céllapka (valahogy jegyezzék fel). 

Ezután a játék véget ér, a játékosok összeszámolják a 
pontokat, és meghatározzák a győztest. 

A normál játékban a lehetséges három játék-vége 
feltételből 2-t kell teljesíteni. ezeket teljesítheti ugyanaz 
a játékos vagy kettő vagy több különböző játékos. A játék 
a második feltétel teljesítése után ér véget. 

A hosszú játékban mind a 3 játék-végie feltételnek teljesülnie 
kell. A játék a harmadik feltétel teljesítése után ér véget.

a pontozás és 
a játék vége 

Minden játékos kiveszi a zsákjából a civilizációkockáit, 
és a következők szerint kiszámolja a végső pontszámát:

1. A játék alatt szerzett győzelmi pontok
1 GYP a „győzelmi pontok területén” lévő összes 
kristályért 

2. A játékos által legyőzött szellemek
1 szellem = 1 GYP
2 szellem = 3 GYP
3 szellem = 6 GYP
Minden harmadik fölötti szellem: +1 GYP

3. A játékos által legyőzött ellenséges figurák
1 GYP egy legyőzött ellenség figuráért 
fajonként. Az ellenség második és az azt követő
figurái csak akkor érnek GYP-ot, ha az 
ellenséges figurák teljes készletét legyőzi az 
adott játékos (lásd TÁMADÁS, 12. oldal). 

4. Civilizációkockák
1 GYP minden egyes saját kockáért (kivéve a szürke 
kockákat)

5. Céllapkák
2 GYP minden egyes saját céllapkáért

6. Győzelmi pontok a fejlett technológiákért
A kártya jobb felső sarkára nyomtatott győzelmi pont 
értéknek megfelelően 

7. Tartományok irányítása
1 GYP minden egyes irányított szülőföld hatszögért
2 GYP minden egyes irányított határvidék hatszögért
4 GYP a központi hatszög irányításáért 

A játékos akkor irányít egy hatszöget, ha az adott 
hatszögön az adott játékoshoz tartozó figurák vannak 
relatív többségben (példa: a kék játékosnak 2 figurája 
van a központi hatszögön, de van ott egy szellem, 
valamint a piros játékos egyik figurája: a kék játékos 
irányítja a hatszöget, így 4 győzelmi pontot kap).  

A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos győz. 
Holtverseny esetén a legtöbb hatszöget irányító játékos 
(szám szerint, nem GYP érték szerint) győz. Ha még
mindig holtverseny van, akkor a legtöbb kocka (szürke 
nem számít) tulajdonosa győz. Ha még mindig holtverseny 
van, akkor a fordulósorrend szerinti utolsó játékos győz. 
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romok, technológiák
és városok hatásai
az alap technológiák 
hatásai részletesen 
MOZGÁS

A mozgást használva mozognak a játékos 
figurái a térképen. 
Minden egyes mozgás hatás 1 mozgáspontot 

ad az aktív játékosnak. 
1 figura mozgása egy hatszögről egy szomszédos 
hatszögre 1 mozgáspont. 
De néhány tereptípusnak plusz mozgáspont költsége van, 
a hatszögre való belépésnél vagy kilépésnél:
• Belépés egy erdő hatszögre:

1 plusz mozgáspont
• Kilépés egy mocsár hatszögről:   

1 plusz mozgáspont
• Belépés / kilépés egy hegység hatszögnél: 

1 plusz mozgáspont. 

KIVÉTEL: Azonos típusú hatszögek közti 
mozgás nem jár plusz költséggel.

Lehetséges, hogy egyetlen figura több hatszögön keresztül 
mozogjon, amennyiben a játékos minden egyes 
mozgás mozgáspont költségét kifizeti. 

FONTOS: Ha egy figura belép egy olyan hatszögre, 
melyen más játékosokhoz tartozó, nem városon vagy
romon belül lévő figurák vannak, akkor a figurának meg
kell szakítania mozgását. Ha a játékos ezt a figurát újra 
mozgatni akarja még ugyanebben a fordulóban, akkor 
le kell győznie a hatszögön lévő, őt akadályozó ellenséges 
figurát, mielőtt újra mozoghatna. 

A játékosok emlékezzenek rá, hogy amint egy figura belép 
egy olyan hatszögre, mellyel szomszédosan képpel lefelé
fordított hatszögek vannak, akkor fordítsák meg a rejtett 
hatszögeket, és képpel felfelé helyezzék le őket (lásd 4. 
oldal, „A háború homálya”).

TÁMADÁS
A játékosok a támadást használják a térképen 
lévő ellenséges figurák vagy a szellemfigurák 
legyőzéséhez (a játékos így nem győzheti le saját

figuráit). Minden egyes hatás egy támadáspontot ad az aktív 
játékosnak. Ahhoz, hogy a játékos használhasson egy 
vagy több támadáspontot, figurájának egy olyan hatszögön 
kell lennie, mely egy vagy több ellenséges figurát (vagy 
szellenfigurát vagy valamelyik ellenfél figuráját) tartalmaz. 
A játékos minden egyes támadáspontért (hacsak nem fedezi egy 
erőd, lásd lejjebb) áttehet egy szellem- vagy egy ellenséges 
figurát a térképről játékostáblája „temetőjébe”. A legyőzött 
ellenfél figurája valamint minden egyes szellemfigura győzelmi 
pontot ér a játék végén.

Ha a játékos olyan színű figurát győz le, amilyen már van 
a figurái temetőjében, akkor ez a figura visszamegy 
tulajdonosa készletébe. Ilyenkor, ha a játékosnak van 
már egy legyőzött figurája minden egyes ellenfelétől 
vagyis, ha a játékosnak már összegyűlt egy minden 
egyes ellenfél egy-egy figurájából álló teljes sorozat),
akkor azonnal kap 1 kristályt a készletből, amikor 
visszaadja a figurát. 

ERŐD
Az erőd megvédi a figurákat az ellenfél 
támadásától. A játékos minden egyes erődért 
elvehet egy saját színű erődjelzőt, melyet

lehelyez a saját figuráját tartalmazó hatszögek egyikére.
Minden erőd az ellenség egy támadáspontját tudja 
kivédeni, majd a játékos leveszi azt. 
Ha az ellenség egy vagy több figurát támad meg egy 
vagy több erődjelzővel rendelkező hatszögön, akkor 
a figurák legyőzése előtt elsőként az erődjelzőt kell 
eltávolítania!

FONTOS: Az erődök csak az adott játékos következő 
fordulójának kezdetéig vannak játékban, és csak a nekik 
megfelelő színű játékos figuráit védik meg.
FIGURA

A játékos játékba hozhat egy figurát a tartalékból. 
A figurát a játékos szülőföldjének egyik várost
tartalmazó hatszögére kell tenni (a városon 
kívülre).

FEJLETT-TECHNOLÓGIA-KÁRTYÁK

Az aktív játékos kaphat egy fejlett-technológia-
kártyát, mely aztán a mezők civilizáció-kockákkal 
való feltöltése után aktiválható (akár már a kártya

megszerzésének fordulójában). A játékos a fejlett-
technológia-kártya kiválasztása előtt húzhat 2 új fejlett-
technológia-kártyát a 4 pakli egyikének tetejéről azért, 
hogy a 2 éppen elérhetőt ugyanabból a pakliból kicserélje, 
melyek így visszakerülnek a pakli aljára. De nem 
kötelező az újonnan húzott kártyák közül választania, 
választhatja  a 8 felfordított kártya bármelyikét. 
Amikor a játékos kap egy új technológiát, akkor akkor 
megkapja a rajta szereplő szürke kockát is. Ez a 
szürke kocka a játékos zsákjába fog kerülni a 
következő alaphelyzetbe állításnál. A játékos a következő 
alaphelyzetbe állításig a szürke kockát a játéktáblája „nem 
felhasználható kockák területére” teszi. A játékosnak 
a fejlett technológia megszerzése után fel kell fednie 
ugyanabból a pakliból egy új fejlett technológiát, mely így 
elérhető lesz, valamint rá kell tennie egy szürke kockát. 
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Valamennyi fejlett-technológia-kártya jobb felső 
sarkában van bizonyos számú kristály. Ezek a 
kristályok győzelmi pontot érnek a játék végén. 

FEJLESZTÉS

Az aktív játékos minden fejlesztés hatással egy 
fejlődéssorban lévő egyik jelzőjével az ikonok számának 
megfelelően előre léphet egy szintet.  

fejlődésikonok

Ha a fejlődésszimbólumon szorzás van (pl. 2x, 3x vagy 4x 
stb.), akkor a játékos a fejlődést végrehajthatja különböző 
sorokon vagy azonos soron vagy a kettő bármilyen 
kombinációjában. 
Ha a fejlődést egyetlen soron kell végrehajtani, és nincs 
elegendő hely, akkor a plusz fejlesztés elveszik.

KRISTÁLY

Az aktív játékos minden egyes kristály szimbó-
lumért 1 kristályt kap, mely 1 győzelmi pontot 
ér. Ha a kristályszimbólumon egy szám látható,
akkor ezzel egyenlő számú kristályt kap. 

a fejlett technológiák és a 
romok hatásai részletesen 
Néhány fejlett technológián szürke aktiválómezők 
vannak.  Ezekre a mezőkre csak szürke kockák rakhatók
(veszteségnek felel meg).

A fejlett-technológia-kártyákon lévő szimbólumok:

Amikor a játékos kiváltja az adott hatást, 
helyette ezt a hatást váltja ki.  

Példa:  jelentése: bármikor, ha a játékos kap 
egy mozgáspontot, akkor helyette repülés mozgáspontot kap. 

Amikor a játékos kiváltja az adott hatástípust, még 
egy bónuszhatást is létrehoz. Ez a forduló alatt 

többször is végrehajtható. A korlát aktiválásonként 
egyetlen további hatás. Tehát, ha egy technológia 
aktiválásával két GYP-ot hoz létre, akkor csak 1 további 
GYP-ot kap, nem 2-t. 

Példa: 
 jelentése: bármikor, ha a játékos 

kap egy támadáspontot, akkor egy további támadás-
pontot is kap. 

A játékos a szimbólumban lévő hatást 
alkalmazza az összes szomszédos ellenfelére. 
Az ikonon belül lévő hatást alkalmaznia kell

az összes olyan játékosra, akinek legalább egy 
figurája van ugyanazon a hatszögön, vagy egy olyan 
szomszédos hatszögön, ahol az aktív játékosnak is 
van legalább egy figurája.

Példa:  jelentése: két fejlesztés, és az 
összes szomszédos ellenfélnek végre kell hajtania egy 
negatív fejlesztést. 

Levétel akció. Három lehetséges eset van:

1. Egy kocka levétele: az érintett játékosnak 
fel kell áldoznia egy nem szürke színű 
látható kockát (vagy a játékostábláján 
vagy a fejlett technológiáján lévőt) és vissza kell 
tennie az általános készletbe. A kocka lehet éppen 
az, mely ezt a hatást kiváltotta, ha lehetséges. 

2. Egy figura levétele: az érintett játékosnak 
le kell vennie egy figurát a térképről,  és vissza 
kell tennie saját készletébe. Választhatja azt 
a hatszöget, melyről a figura eltávolításra került. 

3. Egy kristály eltávolítása: az érintett 
játékos eltávolít 1 kristályt a játékos-
táblájáról, és visszarakja az általános 
készletbe. 

Ezt a hatást általában más hatások követik, melyek csak 
akkor következnek be, ha a „levétel” hatás lehetséges 
volt. 

FONTOS: Abban az esetben, amikor a játékos azért 
távolít el egy kockát, hogy egy attól különböző kockát 
kapjon, akkor ez az új kocka az eltávolított kocka helyére 
kerül, még akkor is, ha nem felel meg a színbeli 
előírásoknak. 

Példa:  jelentése: a játékos távolítson el egy 
nem szürke kockát, hogy kapjon 1 GYP-ot. 

Az alaptechnológiáknál felsorolt hatásokon túl, a fejlett 
technológiák és a romok a következő különleges 
hatásokat is kiválthatják: 

KLÓNOZÁS
Az aktív játékos minden egyes “klónozás” 
hatással lerakhat egy új figurát bármelyik 
hatszögre, melyen már található legalább

egy figurája, ahelyett, hogy azt a szülőföldje egyik 
várossal rendelkező hatszögére tenné.

egyetlen fejlődés tripla fejlődés 2x fejlődés
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KOCKAHÚZÁS

Az aktív játékos minden egyes „kocka-
húzásnál” húz egy kockát a zsákból 
és lerakja a „felhasználható kockák 
területére. 

Ezeket a kockákat vagy játékostáblájának alaptechno-
lógiáira, a megszerzett fejlett-technológia-kártyáira vagy 
táblájának „nem felhasználható kockák területére” kell 
tennie. 
Ha egy szám látható az ikon jobb felső sarkában, akkor 
ez a szám jelzi, hogy a játékos mennyi kockát húzhat. Ha 
ennél kevesebb kockája van a zsákban, akkor csak annyit 
húz ki, amennyi elérhető. 

KOCKASZERZÉS

A játékos elveszi a jelzett színű kockát a
készletből és a zsákjába rakja. Ha ez egy 
többszínű kocka ikon, akkor a játékos 
választja ki a kocka színét. 

KOCKAVISSZANYERÉS

Az aktív játékos minden „kockavissza-
nyerés” hatásnál elvehet egyetlen egy 
kockát  bárhonnan a játékostáblájáról

vagy a fejlett-technológia-kártyájáról, és visszateheti a 
zsákjába. 
Megjegyzés: Ha a kocka egy korábban aktivált 
technológiáról származik, akkor az adott technológia 
újraaktiválható, ha az így felszabadult üres helyre egy 
odavaló kocka kerül. 

KÉMKEDÉS

Az aktív játékos minden „kémkedés” 
hatásnál azonnal létrehozhat egyik

ellenfele birtokában lévő fejlett technológiájával azonos 
hatást. 

REPÜLÉS

Minden egyes „repülés” hatás 1 repülés 
mozgáspontot ad az aktív játékosnak. 
Hogy egy figura az egyik hatszögről egy 

szomszédos hatszögre mozogjon a két hatszög tereptípusától 
függetlenül, 1 repülés mozgáspontot kell felhasználni. 
Továbbá a repülés mozgáspontot felhasználó figurának 
nem kell megszakítania a mozgását, amikor belép (vagy 
elhagy) egy városon vagy romon kívül tartózkodó figurát 
tartalmazó hatszögre. 

TÁVOLSÁGI HARC

Az aktív játékos minden egyes „távolsági harc” 
hatásnál kap 1 távolsági harc pontot. 
A játékos minden távolsági harcponttal 

levehet egy szellemet vagy egy ellenséges figurát egy 
olyan hatszögről, mely határos egy olyannal, ahol a 
játékos egy vagy több saját figurával rendelkezik. 
Megjegyzés: A távolsági támadás hatása, a támadás 
hatásával ellentétben, a legyőzésnél nem ad GYP-ot; a 
szellem a dobozba, a figura pedig az eredeti tulajdonos 
készletébe kerül vissza. 

NEGATÍV FEJLŐDÉS

Ez a hatás kényszeríti arra az érintett játékost, 
hogy egyik fejlődésjelzőjét egy szinttel lejjebb 
vigye. Ha a fejlődés terület összes fejlődés

jelzője a 0 mezőn áll, akkor ez a hatás nem érvényesül. 
Az érintett játékos dönti el, melyik jelzőt csökkenti.

állandó hatások
Néhány fejlett technológiát az aktiválómezőkön 
belül „végtelen” szimbólum jelöl, amint ez 
aktiválódik állandó hatásokat fejt ki (mely

hatások a játék végéig tartanak). Néhány ilyen állandó 
hatás a forduló elején fejti ki hatását        . 

FONTOS: Az alaphelyzetbe állítás alatt a folyamatos 
hatással rendelkező fejlett technológiákra helyezett kockák 
nem kerülnek vissza a zsákba. 



15

the realms
the red duchy

Only one advanced military Hyperborean outpost was spared by the magical apocalypses that de-
stroyed the mainland. Redpost become a shelter for the early survivors, but the tension between 

civilians and soldiers quickly escalated in disorders, anarchy and basically a “survival of the 
fittest” society. That is, until Duke Khoris defeated in combat all the other gang leaders and 
established his Dukedom based over very simple rules: every three years the “Duchy Tourna-

ment” is held in Redpost main plaza (later an arena was built to the purpose). The winner is the 
Duke, and the bearer of the Red Mantle (symbol of power and nobility) until the next tournament 

and up to that day every man in the Duchy must obey him (or her, since quite a few Duchesses 
have earned the title so far), or they will be put to death. This brutal system proved itself quite 

effective and the warriors with the crimson mantle (only the Duke can wear the red one) are 
a force not to be underestimated. In the meantime, not everyone aims for the Duchy, and 
many inhabitants devoted themselves to less bloody occupations, giving the Duchy its fair 
share of merchants, farmers, scientists and architects.

the emerald kingdom
When the magical apocalypse struck Hyperborea, a few dozen workers and researchers were busy 
establishing an outpost in a big, unexplored forest. Left to themselves and with no link with the 
destroyed civilization, the survivors learned to live in harmony with the forest, hunting and collecting 
food to survive. The smallest among the six realms in population, with the possible exception of 
the Celestials, they aren’t technically a kingdom, even if they call themselves as such. The Emerald 
King, indeed, is the spirit of the forest they follow and worship, and a council of elders, said to be 
inspired by and bonded with the forest soul, makes political decisions. They are excellent trackers and 
unmatched archers, and it is impossible to enter their forest and contact them against their will, but if 
you dare to make a few steps in their territory, they will surely find you (and may end your life with their 
emerald-eathered arrows, before you can even realize it).

the purple matriarchy
Very little is known about the birth of the Purple Matriarchy. It can be only hypothesized that in the early 
days after the death-bringing calamity, the few survivors realized that humanity was on the very verge 
of extinction, so life become more sacred than ever and the Cult of the Life Goddess began to spread and 
gather more and more followers. Women, as givers of life, were kept in the highest respect and consid-
eration. Thus the Matriarchy started, as an evolution of such fanatical worship. What is certain is that 
now the Purple Matriarchy is a force to be reckoned with. Not simply overcoming the other realms with 
their numbers, the purple people have excellent farming, crafting and fighting skills, and the magical 

healing and cloning abilities developed in centuries of worshipping life in all its forms make a war 
of attrition against the Matriarchy basically impossible to win. It doesn’t matter how many purple 
warriors fall to the the axes of the crimson mantles, the swords of the coral knights or the lightning 
of a celestial-two more will take his or her place within seconds.

the golden barony
Most of the territories outside Hyperborea are actually desert. That made survival difficult for the 
few left out of the magical barrier. Resources, even food and water, were scarce, so small groups of 
people started organizing themselves in nomadic communities, skilled in both trading and fighting 
(mostly for self-defense, but nomadic raiders weren’t unheard-of). Nomadic tribes would have been 
forever fated to be irrelevant buffer states between the other five realms if it wasn’t for Baron Than-
nis. An incredibly skilled diplomat, crafty warrior and natural leader, a few years ago he reunited the 
tribes under his banner and his shiny gilded armor. Since then, the wealth and power of the Barony 
have only increased until it is the most influential of the six realms. Without the Barony diplomats the 
underlying tensions between the realms would already have degenerated into an open conflict.
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the coral throne
Old Hyperborean society was highly class-based. Powerful wizards were the dominant caste, and status and 

wealth were determined mostly by family (and to a lesser degree by magical skills and knowledge). Not 
everyone agreed. A few people thought that all humans were born with equal rights and should be given 
equal opportunities and a fair share of the common wealth. They referred to themselves as “the coral 

people”, and just as corals take their strength from their interdependence and connections,  so 
did the coral people with no kings or wizards to rule. They were a minority, however, and their 
beliefs never had a chance to become real. After the disaster, a few “corallists” survived, 

gathered together, and tried to design a society according to their principles, which became 
what now is called the Coral Throne, from the name of the book that contains the teachings of 
corallism. Even if in theory all corallists are equal in front of the laws of the realm, in reality 
the coral knights, the military branch of the corallists, have a higher influence and status than 

the other corallists. They strive to extend their beliefs and teachings to the outsiders, sometimes 
through propaganda and proselytism, but more often with brute strength.

the celestial reign
Ruled by scientists and wizards, the Celestial Reign tries constantly recover the lost Hyperborean 
knowledge. The least populous and the most secluded, they make up for what they miss in numbers 
with the strength of their techno-wizardry. Able to conjure and bend the very forces of the elements 
in battle, and always looking for hidden knowledge and new technologies, they might prove to be an 
unstoppable force. While they are lead by a Celestial King, the office is gained through elections held 
every four years. The choice usually falls to the wisest and most studious celestial, though after four 
years of managing the day-to-day requirements of running a government, the king usually steps 
aside for a new candidate, to ensure balance in the reign.
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Logo - speci�che

Il font utilizzato è il “Piximisa Regular” maiuscolo.
Unione delle due lettere “A” tramite un semicerchio.
Nel logo viene di�erenziata la prima lettera “Y” e il puntino della let-
tera “i” 
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