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4-8 Játékos

15-30 Perc

12 Éves Kortól
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Történet  Ezt képtelen vagy elhinni. Hetekkel ezelőtt még minden normális volt. A mikrocsipek az emberek 
fejében különösebb erőfeszítés nélkül tették, amit kell. Mióta mindenki rákapcsolódott az Orgra, azóta nem volt 
szükség olyan kimerítő cselekvésre, mint a memorizálás vagy a verbális kommunikáció. Ám követhetetlen 
hirtelenséggel minden megváltozott. 
  Te és 3 megbízható regruta túléltétek az Incidenst, ám Eufória városának szüksége van egy új vezérre, hogy 
ismét minden a régi nagyszerűségében ragyogjon. Az eufóriaiak agymosott túlélők, akiket lojális munkásokká kell 
változtatni, hogy fenntartsák ezt a pazar várost. Időközben a Szubterránok előmerészkedtek az alagútjaikból, 
hogy megkaparintsák maguknak a várost. Ahhoz, hogy a város falain belül maradhass, hűségesnek kell maradnod 
ahhoz a frakcióhoz, amelyet az regrutáid támogatnak.
  Új rend emelkedik ki a civilizáció romjai közül. Vezért kell választani. VVVaaajjjooonnn   ttteee   eeegggyyy   jjjooobbbbbb   kkkééénnnyyyuuurrraaattt   vvvááálllaaassszzztttaaassszzz---eee???

Cél Véletlenszerűen vagy a Szubterrán csapat vagy az Eufóriai
csapat tagja leszel. A csapatod akkor győz, ha leleplezitek és
lelövitek az ellenfél Vezérét. Ha meglőnek, és nincs nálad
Regruta Vezér, akkor Számkivetett leszel, és akkor győzöl, ha
bármelyik leleplezett Vezért lelövöd.

Játékelemek

30 Tárgykártya

24 Regrutakártya

1 Vallatójelző

8 Játékostábla

4 Sugárpisztoly
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1. Egyes Regrutákon található egy szám, amely azt jelzi, hogy az adott játékban
részt vesz-e vagy sem. Az előkészületek előtt vegyétek ki azokat a lapokat,
amelyeken a szám nagyobb, mint a játékban résztvevő játékosok száma. Ha 7-nél
kevesebben játszotok, akkor vegyetek ki a játékból 1 Sugárpisztolyt. Ha 5-nél
kevesebben játszotok, akkor vegyetek ki a játékból egy második Sugárpisztolyt is.

2. Helyezzétek a két Regruta Vezért a Regruta
pakliból képpel lefelé egy különálló pakliba.
Keverjétek meg a Regruta paklit, és adjatok hozzá
annyi kártyát a különálló paklihoz, hogy a pakli
kártyáinak száma megegyezzen a játékosok
számával. Ezután keverjétek meg a
különálló paklit, és osszatok ki minden
játékosnak egy-egy kártyát.

3. Osszatok ki minden játékosnak még két-két
kártyát a Regruta pakliból. Ha megmaradt
egy Regrutakártya, akkor azt vegyétek ki

a játékból anélkül, hogy felfednétek.

8+

4. Osszatok ki képpel lefelé minden játékosnak
két-két véletlenszerű Tárgyat, a megmaradt
Tárgykártyákat pedig helyezzétek képpel lefelé
fordítva az asztal közepére a Sugárpisztolyok
mellé.

5. Osszatok ki minden játékosnak egy-
egy Játékostáblát az “Eufóriai/Szubterrán” 
oldalával felfelé.

Euphorian Leader
Subterran Leader

A Kezdőjátékos: Az a játékos kezd, és veszi el a Vallatójelzőt, akit legutoljára
lőttek meg a való életben vagy egy játékban.
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Miután megnézted a Regrutáidat, helyezd őket képpel lefelé az
asztalra. Tetszőleges sorrendben helyezheted le őket, de a
Regrutáid sorrendjét a lehelyezés után már nem változtathatod
meg. A rejtőzködő Regrutáidat bármikor megtekintheted a játék
folyamán.

Szabadon beszélhetsz a Regrutáidról, és adhatsz róluk akár igaz
akár hamis információkat is, azonban egyetlen rejtőzködő
Regrutáidat sem mutathatod meg más játékosoknak.

Egyes események hatására a Regrutáid felfedésre kerülnek. Egy
Regruta “elrejtése” azt jelenti, hogy képpel lefelé, míg egy Regruta 
“leleplezése“ azt jelenti, hogy képpel felfelé kell fordítani a kártyát.
Minden képpel lefelé lévő Regruta “rejtőzködő”, míg minden
képpel felfelé lévő “leleplezett”.

Eufóriai Vagy Ha... Szubterrán Vagy Ha...
A Szubterrán csapat tagja vagy, ha a Regrutakártyáid

többsége Szubterrán, vagy ha (függetlenül a többi
Regrutádtól) nálad van a Szubterrán Vezér.

Az Eufóriai csapat tagja vagy, ha a Regrutakártyáid
többsége Eufóriai, vagy ha (függetlenül a többi
Regrutádtól) nálad van az Eufóriai Vezér.

Euphorian FollowerSubterran Follower
Subterran Leader

Subterran Follower

7+

Euphorian Follower

5+

Euphorian Follower

Subterran Follower

7+

Euphorian Follower Subterran Follower

5+

Rejtőzködő

Subterran Follower

Leleplezett    Rejtőzködő

Euphorian Follower

Subterran Follower

8+

Euphorian Leader
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Dobás/Húzás
Dobd el a kezedből az összes Tárgyat (ha van), majd húzz egy Tárgyat a pakliból.

Átadás
Adj oda a kezedből egy Tárgyat egy másik játékosnak.

AKCIÓ VÉGREHAJTÁSA - Megteheted az alábbiak egyikét:

A Fordulódban

TÁRGY - Megteheted az alábbiak egyikét:

Ha az akciód végrehajtása után van nálad Sugárpisztoly, akkor célba
kell venned egy játékost (kivéve önmagadat) úgy, hogy ráirányítod a
Sugárpisztolyt.

Vallatás
Vegyél egy rejtőzködő Regrutát az egyik játékostól, nézd meg azt a Regrutát, majd helyezd vissza az
eredeti helyére. A Regrutát nem mutathatod meg más játékosnak. 1. Ábra

Tárgy Használata
Leplezd le az egyik rejtőzködő Regrutádat, hogy használd az egyik Akció Tárgyadat. 1. Ábra A Tárgyat
a végrehajtás után tedd a Tárgypakli aljára. 2. Ábra Ezt az akciót nem használhatod, ha nincs
rejtőzködő Regrutád. (Lásd: Tárgy Szabályok)

Fegyver
Leplezd le az egyik rejtőzködő Regrutádat 1. Ábra, hogy elvegyél egy Sugárpisztolyt az asztal közepéről,
és magad elé állítsd. 3. Ábra Ezt az akciót nem használhatod, ha nincs Sugárpisztoly az asztal közepén,
illetve ha nincs rejtőzködő Regrutád. (Lásd: Sugárpisztoly Szabályok)

Lövés
Lőj rá a célba vett játékosra a Sugárpisztolyoddal. Ezután dobd el a Sugárpisztolyt, azaz helyezd vissza az
asztal közepére. (Lásd: Lövés Elszenvedése)

Elrejtőzés
Rejts el egy tetszőleges játékoshoz tartozó leleplezett Követő Regrutát.

CÉLZÁS
A játék az óramutató járásával megegye-
ző irányban folytatódik tovább. Add oda
a Vallatójelzőt a bal oldali játékosnak.

Subterran Follower

-Choose up to 
3 exposed

Follower cards 
to hide.

Burial Chamber

A fordulód az alábbi négy fázisból áll:

FORDULÓ VÉGE

1. Ábra

2. Ábra

3. Ábra
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Tárgy Szabályok

Sugárpisztoly Szabályok

•  Az Akció Tárgyak a saját fordulódban használhatók és a fordulód akciójának minősülnek. A Reakció Tárgyak egy másik
játékos akciójára történő válaszadásra használandók. Minden Reakció Tárgy a szöveges részében meghatározza, hogy
mikor kell használni.

•  Ha egy lövés elszenvedésének eredményeként egy Reakció Tárgyat húzol, akkor azt a Tárgyat nem használhatod fel
annak a lövésnek a reakciójára.

•  Mindig le kell leplezned az egyik rejtőzködő Regrutádat, ha használni szeretnél egy Tárgyat. Ez igaz mind az Akció,
mind pedig a Reakció Tárgyakra.

•  Amikor egy Tárgyat használsz, vagy ha egy bármilyen kártya használatához egy Tárgy eldobása szükséges, akkor az
eldobott kártyát a pakli aljára tedd.

•  Nincs korlátja a kézben tartható Tárgyak számának.

•  Minden alkalommal, amikor Tárgy hatására Regruták cserélnek helyet, akkor minden leleplezett Regruta leleplezett, és
minden rejtőzködő Regruta rejtőzködő marad.

•  Egy időben csak egy Sugárpisztoly lehet nálad.

•  Nem használhatsz olyan Tárgyat, amelyik azt eredményezné, hogy egy
játékos birtokában egynél több Sugárpisztoly legyen.

•  Minden alkalommal, amikor megszerzel egy Sugárpisztolyt, azonnal meg
kell céloznod vele egy játékost.

•  Kizárólag a fordulód végén, a Célpont fázisban változtathatod meg azt,
hogy kire célzol.

•  Sohasem célozhatod meg önmagadat egy nálad lévő Sugárpisztollyal.

•  Minden alkalommal, amikor egy Sugárpisztolyt eldobnak, akkor az
visszakerül az asztal közepére.

•  Amikor célba veszel valakit, akkor be kell jelentened a játékos nevét is.
Továbbá a Sugárpisztolyt felállítva a megcélzott játékosra kell irányítanod.

-Use when a pla
yer shoots you.

After you are sh
ot, the player

holding the Ray 
Gun gives it to

a player of your 
choice instead

of dropping it.

Ancient Currency

-Choose 2 Recr
uits held 

by other player
s. Those 

Recruits are ex
changed.

Cart Puller
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Lövés Elszenvedése

Számkivetett Szerep

Ha úgy lőnek meg, hogy leleplezett Regruta Vezérrel rendelkezel, akkor a játék azonnal véget ér (Lásd: A Játék Megnyerése).

Máskülönben az alábbiak történnek:

1. Húzz egy Tárgyat.

2. Dobd el a Sugárpisztolyt, ha van nálad.

3. Leplezd le az összes Regrutádat, hogy mindenki lássa őket. 4. Ábra

4. Rejtsd el az összes Követő Regrutádat. A leleplezett Regruta Vezér leleplezett marad. 5. Ábra

Ha NINCS nálad Regruta Vezér, akkor Számkivetett leszel. Ha már eleve Számkivetett vagy,
akkor továbbra is Számkivetett maradsz. Fordítsd át a Játékostábládat a Számkivetett oldalára,
ha még nem az az oldala van felül. (Lásd: Számkivetett Szerep).

Függetlenül a Regrutáidtól, Számkivetettként nem tartozol sem a Szubterrán sem pedig az
Eufóriai csapatba. Kizárólag a Számkivetett csapat tagja vagy.

Ha Számkivetettként bármilyen módon megkapod az egyik Regruta Vezért,
akkor azonnal győzöl.

Euphorian Follower
Subterran Follower

8+

Euphorian Leader

4. Ábra

5. Ábra

Euphorian Leader
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A Játék Megnyerése
A játék 3 módon érhet véget:

•  Lelőnek egy olyan játékost, aki leleplezett Regruta Vezérrel rendelkezik.

Ha egy Számkivetett lőtte le, akkor a Számkivetett csapat győz.

Máskülönben, amennyiben a Szubterrán Vezért lőtték le, akkor az Eufóriai csapat, ha pedig az Eufóriai Vezért lőtték le, akkor a Szubterrán csapat
győz.

•  Egy Tárgy hatására egy Regruta Vezér egy Számkivetett birtokába kerül. Ilyen esetben az a Számkivetett egyedül győz.

•  Egy játékos birtokába kerül a Szubterrán Vezér és az Eufóriai Vezér is, függetlenül attól, hogy rejtőzködők, vagy leleplezettek. Az a játékos
egyedül győz.

Amikor a játék véget ér, akkor leplezzétek le valamennyi rejtőzködő regrutáitokat, és nézzétek meg, hogy kik győztek, és kik vezetik
Eufóriát a fényes jövő felé.
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