
Birodalmi telepesek: Kampány mód 

 

Táblák 

 

Tartománytábla 

 

Dobás 
Tartomány 

neve 
Jellemzők 

Korm. 

költség* 

Fennt. 

költség 

1 
Ködös 

hegyek 
Növeld a termelést folyamatosan 1 kővel   1 fa 

2 Vad erdő A következő kört +2 fával kezdd 5 GyP   

3 Sivatag Hagyd ki a következő eseménydobást 5 GyP   

4 
Szelídítetlen 

vadak 

Adj 1-et a következő eseménykategória 

dobáshoz. Az eseménydobáshoz ne adj hozzá 
  1 étel 

5 
Barbár 

hegyek 

A következő kört +2 barbár kártyával a 

kezedben kezdd 
5 GyP 1 étel 

6 
Viharos 

szirtek 

Valamelyik játék során építhetsz egy kikötőt: 

Fizess 4 követ és növeld a termelést 1 

munkással folyamatosan. Csak 1 kikötőt 

építhetsz kampányonként  

5 GyP 1 fa 

7 Nagy sikság 
Minden játékot +1 közös kártyával a kezedben 

kezdd 
10 GyP 

1 

munkás 

8 Törzsi föld A következő játékot +4 munkással kezdd 5 GyP 1 kő 

9 
Ősi 

birodalom 
Kapsz 15 GyP-ot 5 GyP 

1 

munkás 

10 Beltenger Növeld az termelést folyamatosan 1 étellel   1 kő 

11 Tengerpart A következő játékot +3 arannyal kezdd 5 GyP 1 fa 

12 Gazdag vidék 
Növeld a termelést folyamatosan 1 fával és 1 

kővel 
5 GyP   

13 Szeles síkság Növeld a termelést folyamatosan 1 étellel 5 GyP 1 kő 

14 Szigetek 
Növeld a termelést folyamatosan 1 közös 

kártyával 
5 GyP 

1 

munkás 

15 Őreg erdő Növeld a termelést folyamatosan 1 fával 5 GyP   

16 Ősi romok 
A következő játék elején a közös pakli 3 

legfelső lapját rakd a birodalmadba alapként 
  1 fa 

17 Békés vidék 
Újradobhatod az eseménydobást legfeljebb 3x 

a kampány során 
  1 kő 

18 Büszke vidék Növeld a termelést folyamatosan 1 munkással 5 GyP   

19 Kis királyság Növeld a termelést folyamatosan 1 karddal 5 GyP 1 fa 

20 
Köves 

hegyek 
A következő játékot +3 kővel kezdd   1 fa 

 
* Valahányszor elveszítesz egy tartományt, a birodalmadat nehezebb kormányozni. Adj +2-t minden tartomány kormányzási 

költségéhez 



Fejlesztéstábla 
 

Kerekedelmi út, ár: 20 GyP 

Növeld a termelést 1 fával, kővel, étellel 

vagy munkással a következő játékban. A 

bónusz ideiglenes 

MEGJ: Minden játékban megveheted egyszer 

ezt a fejlesztést. 

Diplomácia, ár: 25 GyP 

Minden termelési fázisban 2 lapot csapj fel a 

szomszéd nemzet paklijából 1 helyett. 

Üzletet köthetsz valamelyik kártyával az 

akciófázisod alatt (a másikat dobd el). 

Lásd: Szomszéd nemzet szabály a kampány 

játékszabályban. 

Kereskedelmi szerződés, ár: 30 GyP 

Növeld a termelést 1 karddal a következő 

játékban. A bónusz ideiglenes 

MEGJ: Minden játékban megveheted ezt a 

fejlesztést. 

Misszionárius program, ár: 35 GyP 

Amikor két munkást kártyáért küldesz, húzz 

még egy lapot ugyanabból a pakliból (közös 

vagy saját). Válaszd ki az egyiket, és dobd el 

a másikat. 

Találmány: Térkép, ár: 40 GyP 

Növeld a termelést 1 közös kártyával 

folyamatosan. 

Találmány: Tengeri kereskés, ár: 40 GyP 

Minden akciófázisban egyszer elcserélhetsz 1 

árut 1 másik árura (NEM aranyra!). 

Amfiteátrum, ár: 40 GyP 

Az egyik választásod szerinti tartomány 

fenntartási költségét távolítsd el végleg. 

Tiszti akadémia, ár 50 GyP 

Növeld a termelést folyamatosan 1 karddal. 

Találmány: Kő utak, ár: 50 GyP 

Kezdd egy olyan közös helyszínnel a játékot, 

amit az előző játékban építettél fel. Ezt a 

bónuszt minden új játéknál megkapod. 

Kereskedőházak hálózata, ár: 50 GyP 

Növeld a termelést 1 fával, kővel, étellel 

vagy munkással folyamatosan. 

MEGJ: Ezt a fejlesztést minden árufajtához 

egyszer veheted meg (vagyis lehet egy 

Kereskedőházad a fához és egy a kőhöz). 

Építészcéh, ár: 50 GyP 

A felfedezés fázisban 2 saját nemzetkártyát 

húzz egy helyett. Válaszd ki az egyiket, amit 

megtartasz, és dobd el a másikat. 

Asztrológia, ár: 55 GyP 

Módosíthatod az eseménykategória 

dobásodat +1-gyel vagy -1-gyel. 

Egyetem, ár: 60 GyP 

A játék előkészítési fázisában kapsz 3 saját 

nemzetkártyát. 

Külképviselet, ár: 60 GyP 

Minden termelési fázisban csapd fel a 

szomszéd nemzet kártyapakli 2 legfelső 

lapját egy helyett.Mindkét kártyával köthetsz 

üzletet az akciófázis alatt 

MEGJ: Szomszéd nép szabály fent 

Találmány: Kémek, ár: 60 GyP 

A felfedezés fázisban húzz egy lapot a 

szomszéd nép pakliból és tartsd meg. 

Ugyanúgy megépítheted, mint a sajátodat. 

Szabadkereskedelem, ár: 60 GyP 

Növeld a termelést 1 arannyal folyamatosan. 

Raktárak, ár: 60 GyP 

Legfeljebb 3 árut tárolhatsz a játékok között 

az áruházaidban. 

Felfedezők, ár: 65 GyP 

Amikor új tartományért dosz, dobj kétszer, és 

válaszd ki melyik dobást tartod meg 

Vándorcirkusz, ár: 80 GyP 

Hagyd figyelmen kívül az egyik, általad 

választott tartomány fenntartási költségét 

minden fordulóban. 

Palota, ár: 100 GyP 

Kapsz 10 GyP-ot minden játékban 

 

  



Esemény kategóriák 

 

1. Váratlan felfedezés 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Kincses 

horda 

Találtál egy öreg kastélyt, ami kincsekkel van tele! 

 

Szabály: Kezdd a játékot +2 arannyal 

 

Kutatás: Fizess 4 munkást a birodalmadba, hogy a következő játékot 

+3 arannyal kezdd 

3-4 Elveszett 

völgy 

A nyomolvasóid találtak egy termékeny völgyet 

 

Szabály: Kezdd a játékot +2 munkással 

 

Kutatás: Fizess 4 munkást a birodalmadba, hogy utat építs a völgybe: 

növeld a termelést 1 munkással folyamatosan 

5-6 Ősi 

könyvtár 

Találtál egy palotát egy ősi kéziratokkal teli könyvtárral 

 

Szabály: Ebben a játékban kapsz 5 GyP-ot 

 

Kutatás: Fizess 4 munkást a birodalmadba, hogy elvidd a könyveket: 

kapsz 15 GyP-ot 

7-8 Vad törzs Mélyen a dzsungelben talaltál egy elfeledett harcos törzset 

 

Szabály: Kezdd a játékot +1 barbár kártyával 

 

Kutatás: Fizess 2 saját nemzetkártyát a birodalmadba, hogy kapj 3 

kardot a következő játékban. A következő játék takarítási fázisában ne 

dobd el a kardokat. 

9-10 Termékeny 

vidék 

Megtaláltad a tökéletes földet a növekedéshez 

 

Szabály: Kezdd a játékot +2 étellel 

 

Kutatás: Fizess 4 ételt a birodalmadba, hogy növed a termelést 1 

étellel folyamatosan  

 

  



2. Szövetség 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Misszioná-

riusok 

A misszionáriusok egy távoli országból érkeztek 

 

Szabály: 1 aranyért húzhatsz egy kártyát bármelyik nemzetpakliból 

(max. 3 fordulónként) 

 

Kutatás: Építs legalább egy helyszínt minden nemzetből amit 

birtokolsz: kapsz 15 GyP-ot 

3-4 Kereskedő-

céh  

A kereskedők felajánlották, hogy segítenek megvédeni őket 

 

Szabály: Köthetsz egy üzletet ingyen minden fordulóban 

 

Kutatás: Ha legalább 5 üzleted van a játék végén, mindegyikért kapsz 

1 Gyp-ot 

5-6 Munkás-

céh 

Túl sok munkás van, több munkára van szükségük! 

 

Szabály: 1 aranyért fordulónként egysze aktiválhatsz egy akciókártyát 

 

Kutatás: Ha legalább 6 termelőkártyád van a játék végén, 

mindegyikért kapsz 1 GyP-ot 

7-8 Kézműves-

céh 

A kézművesek felajánlották, hogy dolgoznak neked 

 

Szabály: Fordulónként egyszer 1 aranyért aktiválhastz egy 

akciókártyát még egyszer. Tedd az aranyat a kártyára, jelezve, hogy 

már használtad. 

 

Kutatás: Ha legalább 10 akciókártyád van a játék végén, mindegyikért 

kapsz 1 GyP-ot 

9-10 Bírósági 

tanácsadók 

A tanácsadóidat összehívták egy különleges találkozóra 

 

Szabály: A felfedezés fázisban 2 nemzetkártyát húzz egy helyett. 

Tartsd meg az egyiket, és dobd el a másikat. 

 

Kutatás: Ha legalább 10 nemzethelyszíned van a játék végén, ne fizess 

kormányzási költséget! 

 

  



2. Reform 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Új erőd Az ellenség rátámadt az országodra. Építs egy nagy erődöt, hogy 

megmutasd az ellenségeidnek az erődet! 

 

Szabály: A virtuális játékos még egyszer rád támad minden virtuális 

játékos támadás fázisában ( 3 támadás összesen!) 

 

Kutatás: Fizess 4 követ a birodalmadba, hogy építs egy erődöt: a 

következő játékot virtuális játékos nélkül játszd!  

3-4 Hadsereg 

megerősítés 

A csapataid edzése alapvető egy erős birodalom kormányzásához. 

 

Szabály: Csökkentsd 1 munkással a termelést 

 

Kutatás: Fizess 3 kardot a birodalmadba, hogy növeld a termelést 1 

karddal folyamatosan. 

5-6 Adók A kincstáradnak több aranyra van szüksége. 

 

Szabály: Kezdd a játékot +2 arannyal 

 

Kutatás: Szerezz 40 GyP-ot (a helszínek számítása nélkül), hogy 

növeld a termelést 1 arannyal folyamatosan 

7-8 Raktárak 

felújítása 

A raktáraid régiek, és felújításra szorulnak 

 

Szabály: Nem tárolhatsz aranyat a következő takarítás fázis során. 

Dobd el mndet! 

 

Kutatás: Fizess 3 követ és 3 fát a birodalmadba, hogy építs egy új 

raktárat: hagyd figyelmen kívül a tartományaid fenntartási költségét a 

következő játékban! 

9-10 Új utak A tartományaid nem terjeszkednek eléggé. A sheriffek küzdenek az 

adóbehajtással. 

 

Szabály: Csak 1 közös kártyát húzz a felfedezés fázisban 

 

Kutatás: Fizess 4 követ a birodalmadba, hogy új utakat építs: távolítsd 

el két választásod szerinti tartomány fenntartási költségét. 

  



4. Diplomácia 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Szövetség 

ajánlat 

Egy szomszéd királyság szövetséget akar küötni veled 

 

Szabály: 1 aranyért vagy 2 nyersanyagért húzhatsz 2 kártyát bármleyik 

másik nemzetpakliból. Mindkét kártyát ugyanabból a pakliból kell 

húznod. 

 

Kutatás: Építs legalább 3 helyszínt ebből a nemzetből, hogy 

beteljesítsd a szövetséget: minden új játékot kezdj egy lappal a 

kezedben ebből a nemzetből. 

3-4 Birodalmi 

feljegyzé-

sek 

Egy külföldi királyság diplomatái találtoak olyan iratokat, amik azt 

bizonyítják, hogy a birodalmad egy része hozzájuk tartozik! 

 

Szabály: Nem kapsz nemzetkártyát az előkészítás alatt. A játék során 

bármikor elkölthetsz egy kardot, hogy húzz 2 lapot bármelyik 

nemzetpakliból. Az egyiket tartsd meg, a másikat dobd el. Mindkét 

lapot ugyanabból a pakliból kell húznod. 

 

Kutatás: Amikor legközelebb az eseményért dobsz, adj 1-et a 

kategóriadobáshoz minden a olyan kardért, ami ennek a játéknak a 

végén a birodalmi adatlapodon van. 

5-6 Befektetés Egy nagykövet azt indítványozza, hogy segíts felépíteni egy nagy hidat 

az országaitok közé. 

 

Szabály: Az előkészítéskor húzz egy kártyát bármelyik másik 

nemzetpakliból 

 

Kutatás: Fizess 8 bármilyen erőforrást a birodalmadba, hogy segíts 

megépíteni a hidat: A következő játékot a másik nemzetpakliból húzott 

+3 kártyával a kezedben kezdd. 

7-8 Vesztegetés Egy nagykövet negyon érdekes információt ajánlott fel neked. 

 

Szabály: Kezdd a játékot +2 közös kártyával a kezedben 

 

Kutatás: Fizess 4 aranyat a birodalmadba, hogy egy további 

tartományt szerezz a játék végén. 

9-10 Háborús 

veszély 

Megfenyegettek, hogy fejezd be a terjeszkedést, vagy megtámadnak. 

 

Szabály: Ennek a játéknak az első fordulójában nem kapsz kardot 

 

Kutatás: Amikor legközelebb az eseményért dobsz, adj 1-et a 

kategóriadobáshoz minden a olyan kardért, ami ennek a játéknak a 

végén a birodalmi adatlapodon van. 

 

  



5. Katasztrófa 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Katedrális 

építési 

baleset 

Az alattvalóid rettegnek. Elmentek a templomba bocsánatért imádkozni 

 

Szabály: Csökkentsd 1 munkással a termelést. 

 

Kutatás: Fizess 5 követ a birodalmadba, hogy újraépítsd a katedrálist, 

vagy minden fejlesztés 5GyP-tal többe kerül folyamatosan. 

3-4 Erdőtűz Egy tartományod lángol! 

 

Szabály: Nem küldhetsz munkásokat fáért az akciófázisban. 

 

Kutatás: Fizess 3 munkást a birodalmadba, hogy eloltsák  tüzet, vagy 

csökkentsd 1 fával a termelést folyamatosan. 

5-6 Földrengés Az épületeid romba dőltek! 

 

Szabály: A játék elején a megkapott 2 közös kártyát tedd képpel lefelé 

alapként. 

 

Kutatás: A játék elején helyezz 5 további kártyát a közös pakli 

tetejéről képpel lefelé alapként. Újjáépítheted ezeket a helyszíneket, ha 

kifizeted az építési költségüket. Ha megteszed, fordítsd fel őket. Ha az 

összes romos helyszínedet újjáépíted, kapsz 10 GyP-t. 

7-8 Bánya-

omlás 

Ó ne! Mit tegyünk? Ez volt az utolsó kőbányánk. 

 

Szabály: Nem küldhetsz munkásokat kőért az akciófázisban. 

 

Kutatás: : Fizess 3 munkást a birodalmadba, hogy újjáépítsék a 

bányát, vagy csökkentsd 1 kővel a termelést folyamatosan. 

9-10 Összedőlt 

híd 

A viharos szél és az áradás ledöntötta a hidat egy fontos kereskedelmi 

úton! 

 

Szabály: Legfeljebb két üzleted lehet. 

 

Kutatás: Fizess 4 munkást a birodalmadba, hogy megjavítsák a hidat, 

vagy a következő játékban 2 ételt kell fizetned az üzletkötésért. 

 

  



6. Időjárás 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Nagy esők Az áradások miatt az utak járhatatlanok. 

 

Szabály: Amikor munkásokat kártyahúzásért küldesz, eggyel több 

munkást kell küldned 

 

Kutatás: Fizess 5 követ a birodalmadba, vagy a következő játékot 2 

közöskártyával kevesebbel kezded az előkészítés során. 

3-4 Viharos 

szelek 

A birodalmadban az utazás nehézzé vált. 

 

Szabály: Az üzletkötés 2 ételbe kerül. 

 

Kutatás: A játék végén 3 megkötött üzlettel kell rendelkezned, vagy a 

következő játékot szomszéd nemzet nélkül kezded. 

5-6 Tornádó A váratlan vihatros szél lerombolta a vidéket. 

 

Szabály: Rombold le egy fejlesztésedet. 

 

Kutatás: Fizethetsz 2 ételt és 2 követ a birodalmadba, hogy 

visszaszerezd a lerombolt fejlesztésedet. 

7-8 Szárazság A termés tönkrement. 

 

Szabály: Csökkentsd a termelést 1 munkással 

 

Kutatás: Legalább 3 ételtermelés legyen a játék végén, vagy 

csökkentsd a termelést 1 munkással folyamatosan. 

9-10 Áradás A tartományaidat elmosta az ár. 

 

Szabály: Minden fordulóban távolíts el egy termelőhelyszínt a játékból 

(saját vagy közös) 

 

Kutatás: Fizess 6 ételt a birodalmadba, ohgy megvédd a 

tartományaidat: Kapsz 25 GyP-ot 

 

  



7. Betegség 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Járvány A falusiak megbetegedtek, ezért nem tudnak betakarítani. 

 

Kutatás: Fizess 2 kardot és 4 ételt a birodalmadba, vagy csökkentsd a 

termelést 2 munkással folyamatosan 

3-4 Betegség az 

udvarban 

A királyi udvar betegség áldozata lett! 

 

Kutatás: Fizess 3 aranyat a birodalmadba vagy veszítesz 20 GyP-ot 

5-6 Vérhas A katonáid éheznek és gyengék! 

 

Szabály: Egy ételt is fizess a kard mellé, amikor rombolsz, amíg a 

hadsereged gyenge. 

 

Kutatás: Fizess 4 ételt a birodalmadba, vagy ez az esemény megmarad 

a további játékokra is. 

7-8 Karantén A kereskedők nem hajlandók a városba jönni a betegség miatt 

 

Szabály: Az üzletkötésért 1 aranyat fizess 1 étel helyett 

 

Kutatás: Hogy rávedd a kereskedőket, hogy dolgozzanak veled, fizess 

3 saját kártyát a birodalmadba, vagy a következő játékot szomszéd 

nemzetpakli nélkül kezded. 

9-10 Éhínség A parasztjaid lopnak Tőled! 

 

Szabály: Nem kapod meg az épületek bónuszát, amíg a birodalmad 

éhezik. 

 

Kutatás: Legyen legalább 10 termelő helyszíned a játék végén, vagy 

az éhínség megmarad a további játékokra is. 
 

  



8. Polgári nyugtalanság 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Felkelés Egy tartományod ellened fordult! 

 

Szabály: A játék végén vonj le 30 GyP-ot az eredményedből 

 

Kutatás: Fizess 4 kardot a birodalmadba, hogy rendet teremts ebben a 

tartományban: küldj világos üzenetet a többi tartományodba és ne 

fizess semennyi kormányzási költséget eben a játékban 

3-4 Merénylet 

kísérlet 

Az életedre törtek, és elrejtőzöl pár hétre. 

 

Szabály: Ezt a játékot a 2. fordulóval kezdd. Rakj 1 véletlenül 

kiválasztott saját és 2 közös kártyát a birodalmadba. Rakd a 

fordulójelzőt a 2. helyre és kezdd el a játékot. 

5-6 Kereskedő 

sztrájk 

A kereskedőcéh nem hajlandó üzleteket kötni a birodalmadban. 

 

Szabály: Nem köthetsz üzletet ebben a játékban. 

 

Kutatás: Ha legalább 60 GyP-ot szerzel ennek a játéknak a végéig, 

bizonyítottad, hogy nincs a céhre szükséged: kapsz további 25 GyP-ot. 

7-8 Zavargá-

sok 

Az emberek elégedetlenek az uralkodásoddal. 

 

Szabály: Valahányszor rombolsz ebben a játékban, rekj egy kardot a 

birodalmi adatlapodra. A játék végén minden kard 15 zavargáspontot 

ér. 
 

Kutatás: Ha a játék végén kevesebb GyP-od van, mint 

zavargáspontod, felkelés tör ki: elveszíted apontjaid felét és egy 

fejlesztést. 

9-10 Trónbitor-

ló 

Egy herceg bejelenti az igényét a trónodra. Meg kell várárolnod a 

hercegeit jóindulatát vagy veszélyezteted az országodat. 

 

Kutatás: Fizess 4 aranyat a birodalmadba eben a játékban, vagy 

elveszíted egy tartományodat. 
 

  



9. Háború! 

Dobás Esemény Hatás 

1-2 Csata Egy tartományodat megtámadták! 

 

Szabály: Az üzletkötésért 1 aranyat vagy 2 élelemet kell fizetned 

 

Kutatás: Fizess 3 kardot a birodalmadba hogy megvédd a 

tartományodat: nem fizetsz kormányzási költséget ebben a játékban 

3-4 Ellenség a 

kapukon 

belül 

Áruló van a soraidban! 

 

Szabály: A virtuális játékos még egyszer rád támad minden virtuális 

játékos támadás fázisában ( 3 támadás összesen!) 

 

Kutatás: Minden virtuális játékos helyszín, amit lerombolsz 2GyP-ot 

ér. 

5-6 Háborús 

szövetséges 

Egy szövetségesednek segítségre van szüksége! 

 

Kutatás: Fizethetsz 3 kardot és 3 munkást a birodalmadra, hogy a 

következő játékot két üzlettel kezdd. A következő játék elején húzd fel 

a saját paklid 2 legfelső lapját és rakd a nemzetlapod alá üzletként. 

7-8 Támadás 

alatt 

A birodalmad támadás alatt áll! Védd meg magad! 

 

Kutatás: Legalább 3 kardtermelés legyen a játék végén, vagy a 

következő játék slőkészítése során nem kapsz közös kártyát. 

9-10 HÁBORÚ! Háborúban állsz! Fizetned kell a hadseregednek, különben hatasmas 

veszteségeket szenvedsz el. 

 

Szabály: A takarítási fázis alatt el kell dobnod annyi nyersanyagot (fát, 

követ, ételt), ahányadik fordulóban vagy (1 nyersanyag az 1. 

fordulóban, 2 nyersanyag a 2. fordulóban, stb.). Ha nem tudsz fizetni a 

háborúért, NEM KAPSZ GyP-ot a játékvégén. Ezen felül, elveszítesz 

véletlenszerűen egy tartományt és csökkentened kell a termelést egy 

munkással folyamatosan. 

 

Kutatás: Fizethetsz bármennyi kardot a birodalmadba. A játék végén 

minden kard a 5 GyP-ot ér. 
 

 

10. Jelentős napok! 

Dobás Esemény Hatás 

1-2  Ó, ne! 

 

Szabály: Dobj két további eseményért ebben a játékban. Ha újra 10-es 

kategóriát dobsz, addig dobj, amíg 2 új eseményt dobsz.  
 


