
ahogy kiterjeszted a befolyásodat szerte a vidéken, a birodalmad növekszik. a közeli 
tartományok hasznot hajtanak, de ennek ára van. rendet tartani a birodalmadban nehéz, és 
gondos tervezést igényel. meddig tolhatod ki a határokat a birodalmad összeomlása nélkül?

A Birodalmi telepesek: Kampány mód egy szóló variáns a Biro-
dalmi telepesek játékhoz. Ebben a változatban több játékot ját-
szol egy kampány során, és a játékok végén szerzett Győzelmi 
Pontokért lehetőségeket nyitsz meg a további játékokra. A 
birodalmad újabb tartományokat szerez, valahányszor meg-
nyersz egy játékot. Az új tartományok hasznot hajtanak, de 
nyersanyagba és GyP-ba kerülnek. Minél nagyobb a birodal-
mad, annál nehezebb irányítani.

Szükséged lesz egy Birodalmi telepesek alapjátékra, néhány 
10 oldalú és egy 20 oldalú dobókockára, valamint íróeszközre.

a kampány közösség
Mi a Portal Games.nél abban bízunk, hogy Ti, a mi játékosaink 
segítetek nekünk a Kampány módult jobbá és nagyobbá tenni. 
Ez csak a kezdet! Mi csak egy keretet hoztunk létre hogy felépít-
sétek, és örömmel fogadjuk az ötleteiteket, terveiteket, hogy 
segítsen naggyá tenni. Minden lehetséges: több tartomány, új 
események, új fejlesztések, további kalandok és kutatások. Te 
vagy a sofőrülésben! Frissítjük ezt a dokumentumot az új tar-
talommal, hogy még nagyobb örömödre szolgáljon!

Küldd el az ötleteidet új fejlesztésekre, eseményekre és tar-
tományokra! A segítségeddel ennek a játékmódnak az újra-
játszhatósága végtelen lesz!

email küldés: portal@portalgames.pl

Minden kampányjáték 5 fázist tartalmaz. Minden játék végén 
elkölthetsz Győzelmi Pontokat fejlesztésekre, ami segít növel-
ni a Birodalmadat. Nincs végcél a Kampány módban. Annyi 
játékot játszol, amennyit csak akarsz. Amíg győzni tudsz, a 
Birodalmad terjeszkedik. Mindazonáltal, nem könnyű irányítani 
egy nagy birodalmat.

Szükséged lesz fejlesztésekre, ami segít kigazdálkodni egy 
ilyen hatalmas terület irányítási költségeit. Végül, a biro-
dalmad túl naggyá válik, hogy irányítsd. Meddig húzod?

i. dobj az eseményért
ii. játssz szóló játékot (4 fordulót) 
iii. dobj az új tartományért
iv. vásárolj fejlesztéseket
v. frissítsd a feljegyzéseket

birodalmi adatlap:
Nyomtasd ki a Birodalmi adatlapot, hogy nyomon tudd követni a 
haladásodat. Használd a Birodalmi adatlapot  a tartományaid, 
fejlesztéseid, eseményeid, termelésed és győzelmi pontjaid 
(GyP) nyilvántartására. Amikor fizetned kell a birodalmadért, 
tégy egy nyersanyagot az adatlap megfelelő helyére.

határ nemzet:
A játék elején válaszd ki a népedet a szokásos módon, majd 
véletlenszerűen válassz egy másik népet a maradékból, ami a 
szomszédos nép lesz a játékban. Ez a nép lesz a szomszé-
dod az egész kampány során. Tedd a szomszéd nemzet pak-
liját a Birodalmi adatlapod mellé. A nem használt nemzetpak-
likat rakd vissza a dobozba.

Minden foruló elején a termelés fázisban, csapd fel a szom-
széd nemzet paklijának legfelső lapját, és tedd képpel felfelé 
a pakli mellé az asztalra. Az akciófázisodban üzletet köthetsz 
ezzel a lappal. Ha nem kötsz üzletet ezzel a lappal, dobd el a 
takarítási fázisban.

játék kapmánymódban
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Amikor elkezded a kampányt még nincs tartományod, úgy-
hogy az első játéknál ugord át ezt a lépést.

A kampány során a tartományaid sok kihívással néznek szem-
be. Minden játék kezdetén dobj a d10-zel, hogy meghatározd 
milyen esemény történik a birodalmadban. Nézd meg az ese-
ménytáblát, hogy meghatározd az dobásod kimenetelét. Fi-
gyelj, mert néhány esemény drámai hatással van a birodal-
madra.

Az eseményeknek csak az adott játékra van hatásuk. Minden 
játékban dobsz egyszer, hogy meghatározd az arra a játékra 
vonatkozó eseményt.

kategória
Dobj a d10-zel az eseménykategória meghatározásához. 
Vedd elő a megfelelő eseménytáblát.

esemény
Dobj a d10-zel az ebben a játékban érvényes esemény 
meghatározásához.

Az események kétféleképpen befolyásolják a kampányt:

Szabály: Minden esemény másképp hat a játékra. A Szabály
az egész játékra érvényes

Kutatás: A legtöbb eseményhez kapcsolódik egy Kutatás is. 
Minden sikeres kutatás hasznot hajt, vagy megvéd egy jövőbeni 
sérüléstől. Néhány kutatás, ha nem teljesíted, áthúzódik a 
következő játékra.

Ha a birodalmadnak fizetnie kell, tedd az elköltött nyers-
anyagokat a birodalmi adatlap megfelelő helyére. Ezeket 
takarítsd le az adatlapról minden játék végén.

Minden játék végén, ha győzöl, meghódíthatsz egy új 
tartományt. Dobj a d20-szal az új tartomány jellemzőinek 

meghatározásához. Ellenőrizd a tartománytáblán és je-
gyezd fel a Birodalmi adatlapodra. Minden tartományt csak 
egy-szer hódíthatsz meg. Ha még egyszer ugyanazt a tar-
tományt dobod, dobj újra.

Minden tartomány 3 értéket tartalmaz, ami befolyásolja a 
játék menetét:

Jellemző: Ez az új szabály hatással van a következő játékodra. 
Néhány esetben ez a hatás folyamatos lesz.

Kormányzási költség: Ezt a költséget GyP-ban kell kifizetned 
minden játék végén, még a fejlesztések megvásárlása előtt.

Fenntartási költség: Ki kell fizetned, hogy a tartományod 
rendben legyen. Minden forduló végén ki kell fizetned a fenn-
tartási költséget a birodalmadban lévő összes tartományra.

Minden játék végén vásárolhatsz fejlesztéseket GyP-okért. 
Ezek a fejlesztések segítenek fenntartani a birodalmadat, 
azzal, hogy az általuk nyújtott előnyök kompenzálják a tar-
tományokra kifizetett költségeidet.

Az elérhető fejlesztések listáját a fejlesztéstáblán találod.

A győzelmi pontjaidat így számold a játékoknál:

1. Jegyezd fel a szokásos módon szerzett GyP-okat

2. Add össze a kifizetendő Kormányzási költségeket

3. Vond le a GyP-okból az Kormányzási költséget

4. Add hozzá ehhez a végső összeghez az előző játékokból 
maradt GyP-kat

Most elkölthetsz GyP-kat Fejlesztések megszerzésére. Minden 
Fejlesztést csak egyszer vehetsz meg (hacsak a szövegben 
más nem szerepel). Minden el nem költött GyP megmarad a 
következő játékra

megj: Hacsak más nem szerepel, minden fejlesztési bónusz 
folyamatos és megmarad a további összes játékra.

JÁTÉKTERV: Ignacy Trzewiczek | SZÖVEG & SZERKESZTÉS: Chevee Dodd (látogasd meg Cheeve weblapját, hogy többet megtudj a 
játékairól: cheveedodd.com) TESZTELŐK: Ryu, Jeff Patino, Robin Lees, Merry és mások (ikisebb mértékben). Nagyon köszönöm!
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PRODUCTION TRACK

EMPIRE PAYMENTS

EVENTS

1. események 3. tartomány jellemzők

2. játssz!

4. fejlesztések

5. fejlegyzések frissítése

Játssz szóló játékot a Birodalmi Telepesek játékszabálya 
szerint, a következő eltérésekkel:

A kampányban minden játék csak 4 fordulóból áll. A 4. forduló 
végén számold meg a GyP-jaidat a szokásos módon. Ha győztél, 
folytathatod a kampányt és játszhatsz további játékokat. Ha 
nem, a birodalmad veszteségeket szenved. Véletlenszerűen 
elveszítesz egy fejlesztést. Ha nincs több fejlesztésed, a biro-
dalmad összeomlott és elvesztetted a kampányt!

A kampány első játéka során csak a nemzettábládon szereplő 
erőforrásokat kapod meg. A további játékokban a nemzettáblá-
don lévő termelést a birodalmi adatlapon jelöltek módosítják.

A takarítási fázisban, minden forduló végén ki kell fizetned a 
fenntartási költséget minden tartományod után a birodalmadban 

(l. Tartomány jellemzők). Ha nem tudod kifizetni egy tartomány 
fenntartási költségét, elveszíted azt a tartományt! Frissítsd a 
Birodalmi adatlapodat és ellenőrizd, hogy eltávolítottál minden 
bónuszt, amit ez a tartomány adott. Valahányszor elveszítesz 
egy tartományt, nehezebb lesz a birodalmad kormányzása
Adj +2-t az összes megmaradó tartomány Kormányzási költ-
ségéhez!

Itt az idő a feljegyzések módosítására és készen állsz a 
következő játékra!

Távolítsd el az összes nyersanyagot és kártyát a 
Birodalmi adatlapról

Frissítsd a termelési sávokat eltávolítva az ideiglenes 
bónuszokat

Távolítsd el az összes kártyát és megkötött üzletet a 
birodalmadból

Készen állsz a kampány következő játékára!
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Név NévHozadék Hozadék

Név Jellemző Kormányzási klt. Fenntartási klt.MUNKÁSOK

Termelésjelző sáv Tarrtományok

FA TÁROLÓ

KŐ TÁROLÓ

ÉTELRAKTÁR

KINCSTÁR

HADSEREG

KÁRTYÁK

események

fejlesztések

birodalmi költségek

győzelmi pontok


