
Skócia urai
– Richard James játéka – 

A doboz tartalma: A játék
 98 kártya Játékosszám: 2-5
 9 klánjelvény Kor: 12+
 1 győztes kezdőjátékos jelző Játékidő: 35 perc

Bemutatás
Skócia üresen álló trónjáért harcolnak a klánok. Mint Skócia egy-egy lordja, ti is azon igyekeztek, 
hogy magatok mellé állítsátok a klánokat azzal, hogy a harcban bátorságotokról tesztek 
tanúbizonyságot. Gyűjtsetek elég támogatót, hogy igényt formálhassatok a trónra, és királlyá 
koronázzanak. 

A kártyalapok
1. Klán: Minden lap besorolható a nyolc közönséges és az egy

királyi Bruce klán valamelyikébe. A klán neve, főnökének
portréja, a klán tartánja és jelvénye mind megtalálható a
lapon.

2. Rang: Minden kártyának más rangja van. A kártyák közti
egyedi rangját a jobb felső sarokban lévő szám mutatja;
jelentősége egyenlőség esetén van. Minél nagyobb a
szám, annál magasabb a rang. 

3. Erő: A kártya erejét a bal felső sarokban lévő szám mutatja.
Az egyes körök végén az a lord nyeri el az első támogató
kiválasztásának jogát, amely seregének ereje összesítve a
legnagyobb. A kör során az erő határozza meg, hogy
aktiválhatjátok-e a klán különleges képességét. A kártya
ereje mutatja meg azt is, hogy ha egy lap támogatóként
funkcionál, milyen értékkel bír/hány győzelmi pontot jelent. 

4. Képesség: Kilenc különböző képesség bukkan fel a játékban; minden közönséges klánnak és
a királyi Bruce klánnak is megvan a maga saját képessége. 

A játék során minden lap az alábbi funkciók közül egyet tölt be: 
 Újonc: Lap, amit kézbe vehettek.
 Követő: Lap, amit a kezetekből a seregetekbe sorozhattok be.  
 Támogató: Lap, amit a győzelmi pontokért külön kupacban gyűjtötök. 

A játék felállítása
 A győztes kezdőjátékos jelzőt adjátok a

legidősebb játékosnak.
 A két Bruce klán lapot tegyétek félre.

Amikor már játszottatok néhányat a
játékkal, felhasználhatjátok őket, ha
nagyobb kihívásra vágytok. 

 Keverjétek össze a maradék lapokat. 
 Minden játékosnak osszatok ki öt lapot. 
 A maradék lapokból képezzetek

húzópaklit. 
 A húzópakli öt felső lapját egymás

Erő Klán Rang

Képesség

Felállás 4 játékos esetén



mellé, képpel lefelé, a húzópaklitól jobbra sorakoztassátok fel. Ez a „toborzótér”, ezek 
lesznek az újoncok. 

 A húzópakli tetejéről vegyetek le annyi lapot, ahány játékos van, majd ezeket merőlegesen a 
húzópaklira sorakoztassátok egymás mellé, képpel felfelé. Ezek a támogatók. 

 Jelöljétek ki a dobott lapok helyét a húzópakli egyik vagy másik oldalán. 
 Az kezd, akinél a  győztes kezdőjátékos jelző van. 

A játék célja
Elsőként szert tenni egy kör végén legalább negyven győzelmi pontot érő támogatottságra. Akinek 
ekkor a legtöbb győzelmi pontja van, jogot formálhat a trónra, és nyeri a játékot. 

A játék menete
A játék körök sorozatából áll, amelyek egy-egy összecsapást jelképeznek. Minden összecsapás öt 
fordulóra oszlik. Minden fordulóban a játékosoknak (egyiknek a másik után) két lehetőség közül 
kell választaniuk: besoroznak egy követőt azzal, hogy lapot játszanak ki a kezükből, vagy újoncot 
toboroznak úgy, hogy lapot választanak az újoncok közül. A besorozással a seregeteket 
erősíthetitek, míg a toborzással a kijátszható lapjaitok számát növelitek. Minden kör végén, minden 
játékosnak lehetősége van kiválasztani egy támogatót, mégpedig a seregek erejének sorrendjében: 
először a legerősebb, utána csökkenő sorrendben a gyengébbek. A besorozott követők, újoncok és a 
maradék támogatók eldobásra kerülnek végül, és új kör kezdődik. 

A körötökben
Ha nálatok van a kezdőjátékos jelző, akkor minden fordulótok elején, még mielőtt bármilyen akciót 
végrehajtanátok, fel kell fordítsatok egyet az újoncok közül. Ez segít beazonosítani, melyik forduló 
zajlik éppen. Amikor az ötödik újonc is felfordításra került, akkor a kör utolsó fordulójában 
vagytok. 

Minden körben, amikor rátok kerül a sor, akkor el kell döntenetek, hogy: 
A. Toboroztok, vagyis kézbe vesztek egyet az újoncok közül. A kiválasztott lapot pótoljátok a 
húzópakliból. Ha képpel felfordított lapot pótoltok, az új lap is képpel felfordítva kerüljön fel. Nem 
toborozhattok, ha tíz lap van a kezetekben. 
B. VAGY Besoroztok egy követőt, vagyis képpel lefelé vagy képpel felfelé kijátszotok a kezetekből
egy lapot magatok elé a hadseregetekbe, hogy részt vegyen a folyó összecsapásban. Ha képpel 
felfelé helyezitek le a lapot, és nincs  nála az összecsapásban másik kártya alacsonyabb erővel, 
akkor azonnal aktiválhatjátok annak különleges képességét, amely a lapon is látható. 

Miután vagy besoroztatok egy követőt (és akár a különleges képességét is aktiváltátok), vagy 
toboroztatok egy újoncot, a fordulódnak vége, és a következő játékos fordulója jön (óramutató 
járásával megegyező irányban haladva). 

A kör vége
Minden kör végén fordítsátok fel az összes képpel lefelé elhelyezett követőt az összecsapásban, és 
összesítsétek az egyes játékosok seregeinek erejét. Ha valakinek a seregében egynél több lap 
található, és azok mind egy klánból származnak, akkor a hadsereg összesített erejét duplázzátok 
meg. 
Akinek a serege a legnagyobb összesített erővel bír, az nyeri a kört. 
A nyertes először választhat magának támogatót, amelyet aztán tegyen félre, de képpel felfelé, a 
győzelmi pont gyűjtő kupacba, hogy nyomon lehessen követni, hány pontja van. Ezt követően a 
második legmagasabb összesített erővel bíró sereg lordja választ, és így tovább, az erő csökkenő 
sorrendjében. Az a játékos, aki egyáltalán nem állított sereget (nem sorozott be követőt), nem 



választhat támogatót sem. Ha döntetlen állna fent két vagy több játékos között, az a játékos nyer, aki
a legmagasabb rangú klánt (kártya jobb felső sarkában lévő szám) irányítja az összecsapásban. 

Amikor minden arra jogosult választott támogatót, a maradék támogatókat dobjátok el, továbbá 
minden újoncot és követőt is. Majd töltsétek fel a toborzóteret és a támogatókat új lapokkal a 
húzópakliból (úgy, ahogy az előkészületi fázisban leírtuk), majd kezdjetek új kört. A játékos, aki az 
előző kört nyerte, megkapja a győztes kezdőjátékos jelzőt. 

A játék vége
Addig csináljátok a köröket, amíg valakinek össze nem gyűlik negyven vagy több győzelmi pontja 
(ereje) a támogatók révén. Ha ez megvan, az a játékos nyer, akinek a támogatói a legtöbb erőt 
biztosítják. Ha két vagy több játékos döntetlenre állna, az nyer, aki az utolsó körben a magasabb 
értékűt tette félre. 

A klánok különleges képességei
Minden klánnak van valamilyen különleges, a játék menetét befolyásoló képessége, amely a lap bal 
oldalán is olvasható. Ha a toborzás során képpel felfelé játszotok ki egy lapot, aktiválhatjátok akkor,
de csak akkor, ha nincs másik képpel felfordított követő az összecsapásban, amelynek alacsonyabb 
lenne az ereje. A legtöbb hatás azonnal, a kijátszás után rögtön érvényesül. 

Néhány képesség ugyanakkor csak a kör végén érvényesíti hatását. Ha egyszer aktiválásra kerültek, 
forgassátok el őket kilencven fokkal, hogy látszódjon, hogy aktiválva lettek. Ha egyszer aktiválásra 
kerültek, hatásukat akkor is kifejtik, ha egy másik követő, alacsonyabb értékkel, mint az általatok 
kijátszott, kijátszásra kerül ezt követően. Mindazonáltal a hatásuk csak akkor érvényesül a ti 
számotokra, ha a követőt még a kör végén is ti birtokoljátok, és ha a követő játékban marad. Ha 
szerencsétlen módon a követőtök a kör végén már más játékos hadseregéhez tartozik, akkor 
helyettetek ennek a játékosnak fogja kifejteni hatását. 

Azon kártyák, amelyeket képpel lefelé játszottatok ki, nem fejtik ki hatásukat. 

Hatásukat azonnal kifejtő képességek 
Cockburn – A támogató kicserélése 
Ha ez a kártya aktiválódik, tegyétek a támogatók közé, és a támogatók közül egy másikat pedig 
vegyetek ki, és helyezzétek magatok elé. A magatok elé tett kártya most már egy követőnek számít 
a hadseregetekben, és a kör végén az erejét a sereg összesített erejébe számoljátok, míg a lap, amit a
támogatók közé tettetek, már nem tagja a seregnek (hanem támogató). 

Fergusson – Egy másik követő kicserélése 
Betehetitek ezt a lapot egy ellenséges seregbe, cserébe pedig egy követőt elvehettek a saját 
seregetekbe. Ha képpel lefordított lapot vettetek el, úgy is kell a saját seregetekbe tenni. 

Forsyth – Lap húzása 
Vegyétek a kezetekbe a húzópakli legfelső lapját. 

MakGill – Egy másik követő besorozása 
Játsszatok ki egy másik lapot a kezetekből a seregetekbe, mint követőt. Ez a kártya aktiválódhat, ha 
minden feltétel adott hozzá, és úgy döntötök, hogy érvényesítitek hatását. Ha egy másik MakGill 
lapot játszanátok ki és az tud is aktiválódni, újabb kártya játszható ki és így tovább. 

Scott – Egy másik követő képességének másolása



Másoljátok le bármilyen képpel felfelé fordított követő képességét. Ha egy olyan klánt másoltok, 
amely képességének hatása a kör végén érvényesül, használjátok a megfelelő klánjelvényt, és 
helyezzétek az aktivált Scott kártyára, hogy később is emlékezzetek rá, mely klán képességét 
másoltátok. 

Wemyss – Egy másik követő eldobása 
Eldobhatsz egy követőt bármelyik seregből. 

Hatásukat a kör végén kifejtő képességek
Bruce – Bármely klán 
Amikor aktiválódik, a Bruce klán kártyái bármelyik klán tagjaiként felfoghatóak, amelyiknek csak 
akarjátok a kör végén. Ez segít megerősíteni egy sereget, és duplázni az értékét. A lapokkal nem 
érvényesíthetők más klánok különleges képességei. 

Cochrane – Két támogató kiválasztása 
A kör végén, amikor rajtatok a sor, hogy támogatót válasszatok, egy helyett kettőt vehettek el. Ha ti 
vagytok az utolsók, akik választhatnak, és csak egy támogató maradt, vegyétek azt magatokhoz. Ha 
nem ti vagytok az utolsók, az azt jelenti, hogy az utolsó játékosnak nem marad támogató, akit 
magához vehetne. 

MacDonnell – Másik körre megtartás 
Ha a körnek vége, ezt a lapot nem kell eldobnotok, hanem játékban marad a következő körre is. 
Mindazonáltal a képességet nem lehet még egyszer aktiválni. Első köre után forgassátok el, hogy 
látszódjon: újra már nem aktiválható, képessége már felhasználásra került. 

Szabálymagyarázat
 Ha a húzópakli kifogy, a dobott lapok megkeverésével alkottok új húzópaklit.
 A képpel lefordított lapjaitokat a seregben bármikor megnézhetitek. 
 Ahhoz, hogy a kör végén támogatót szerezhessetek, legalább egy követőnek kell lennie a 

seregetekben. 
 Ha rátok kerül a sor, de már nincs támogató, akit magatokhoz vehetnétek, akkor ebben az 

összecsapásban nem tudtok támogatót szerezni. 
 Ha egy vagy több támogató nem kerül kiválasztásra az összecsapás végén, dobjátok el őket, 

és helyette tegyetek fel új támogatókat. 
 Ha minden támogató, amelyet az új kör elején felhúztok, azonos erejű, azonnal dobjátok el a

lapokat, és helyette húzzatok újakat. 
 Egy klán képessége csak abban a fordulóban érvényesül, amikor kijátszásra került. Ha már 

játékban van az összecsapás elején, vagy cserével kerül a birtokotokban, a képessége nem 
aktiválódik. Jegyezzétek meg, hogy ugyanakkor egy, a hatását a kör végén kifejtő képesség 
aktív marad még csere esetén is. 

 Egy követő képességének másolása nem hatástalanítja a követő képességét birtokosa 
számára. 

Alternatív szabályok négy-öt játékos esetén
Ha négyen vagy öten játszotok, akkor a klán különleges képessége mindaddig kifejti hatását, míg az
összetűzésbe nem „veti bele magát” ugyanabból a klánból egy másik követő egyenlő vagy kisebb 
erővel, mint a ti követőtök ereje. Alapvetően amikor meghatározásra kerül, hogy egy klán 
képessége aktiválódik-e egy játékban, amelyben négy-öt játékos vesz részt, hagyjátok figyelmen 
kívül a más klánból származó bármilyen követő erejét. 


