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Játékszabály

Myrmes királyságában évszázadok óta dúl a hangyakolóniák 
között a háború a hatalomért.

Hogy a harcnak véget vessenek, a királynők tanácsa  
elhatározta, hogy egy végső összecsapás során fogják kiválasz-

tani a győztest. Küldjétek a katonáitokat és a munkásokat, 
és fedezzétek fel a királyságot. Töltsétek fel az éléskamrákat, 

vadásszatok rovarokra és helyezzetek feromonnyomokat  
fontos helyekre, így hódítva területeteket. De figyelj, hogy 

felkészülj a közelgő télre is.
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A doboz tartalma

Játéktábla

4 győzelmipont-jelző

1 kezdőjátékos-jelző 18 prédajelző 1 évjelölő

30 lárva-
kocka

20 küldetéslapka

30 
ételkocka

15 föld-
kocka

15 
kőkocka

3 évszakkocka: zöld = tavasz
sárga = nyár & piros = ősz

8 levéltetű farm / tisztítási terület  lapka

8 alkolónia
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Minden játékosnak:

1 saját tábla

8 dolgozó / katona

4 alagútkijárat-jelző

8 dada

1 eseményjelző és
4 kocka a speciális lapkák 

jelzésére

17 feromonlapka

1 szintjelző
(a hangyaboly megépített 

szintjeit jelzi)

A játékosok egy-egy hangyakolóniát irányítanak Myrmes 
világában, és megpróbálják megszerezni az uralmat a 
királyság felett.

A játék közben feromonlapkák lehelyezésével, ellenséges 
feromonlapkák eltávolításával, más rovarok elejtésével, 
feladatok teljesítésével és a királynőnk etetésével szerez-
hetünk győzelmi pontokat. A játék végén az nyer, aki a 
legtöbb pontot szerezte.

(4 játékos)

Megjegyzés: A játék előkészítése a játékosszámtól függően 
eltér. Lásd a szabálykönyv 11. oldalát.

A játék előkészületei

A játék célja

Tegyük a játéktáblát az asztal közepére.

A nyersanyagkockákat, a lárvakockákat és a 
speciális lapkákat tegyük a tábla mellé.

Az évjelölőt tegyük az 1. évnek megfelelő mezőre. 
Lásd 5. oldal L).

Dobjunk az évszakkockákkal, és tegyük mind-
egyiket az évszaknak megfelelő mezőbe.

A prédajelzőket véletlenszerűen helyezzük a 
mezőikre.

Véletlenszerűen helyezzünk 2-2 küldetéslapkát 
az 1., 2. és 3. szintű küldetésekhez.

Mindegyik játékos választ egy színt, és elveszi a 
színéhez tartozó 1 saját táblát, hangyákat, a dadáit, 
korongot, kockákat és feromonlapkákat, amiket a sa-
ját táblája mellé tesz.

Mindegyik játékos 3 dadát, 2 dolgozót és 1 lárvát 
a nekik megfelelő kamrába helyez a saját tábláján.

Minden játékos elhelyez a táblán valamelyik 
kiinduló pozícióban egy kezdő alagút kijáratot.

A korongot mindenki a hangyakolónia 0 szintjére 
helyezi, a győzelmipont-jelzőket pedig a pontjelzősáv 
kiinduló mezőjére tesszük (10 pont).

A tavaszi évszakkockának megfelelő esemény 
mezőbe teszi mindenki az eseményjelzőjét.

A játék többi elemét a tábla mellé tesszük.

A legkisebb játékos kezd, aki megkapja a 
kezdőjátékos-jelzőt. Kezdődhet a játék.
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A Myrmesben a hangyák három teljes esztendejét követjük nyomon. Minden év 4 évszakra tagozódik. Az első három  
évszak egy-egy szokványos körnek felel meg, míg az utolsó, téli évszak speciális abból a szempontból, hogy a többi évszak-
ban felhalmozott élelem egy részét a hangyaboly feléli.

Minden játékosnak van egy saját táblája, ami a saját hangyabolyát reprezentálja. Ez különböző részekre van osztva:
A) Eseménymutató, ahol jelezzük az évszakra vonatkozó eseményt
B) Lárvakeltető (és fiasítási helyek), ahová az összes lárva kerül
C) Dadák kamrája (és fiasítási helyek), ahol a dadák laknak
D) Katonák kamrája (és fiasítási helyek), ahová a katonák kerülnek
E) Dolgozók kamrája (és fiasítási helyek), ahol a dolgozók laknak
F) Műhely, ahová azok a dadák mennek dolgozni, akik az új hangyák világrajövetelében nem segédkeznek
G) Raktár, ahol a nyersanyagok kerülnek elrakározásra
H) A hangyaboly, 4 szintre osztva. A játék kezdetén még csak a 0 szint elérhető (a legfelső). A bal oldali oszlopban kamrák 

láthatók, ahová egy-egy dolgozó mehet robotolni. A jobb oldali oszlopban látható, hogy a hangyabolyon kívül serénykedő 
dolgozóknak az elért szintnek megfelelően milyen lehetőségeik vannak odakint.

Minden játékos 3 dadával, 2 dolgozóval, 1 lárvával és egy alagútkijárattal kezdi a játékot. Ez utóbbi reprezentálja a  
hangyaboly kijáratát a kertbe. 

A nagy játéktáblán (lásd a következő oldalon) az alábbiakat találjuk:
A) Pontjelzősáv: ezen a sávon jelezzük a megszerzett győzelmi pontjainkat a játék folyamán. A játékosok saját feromon-

lapkák lehelyezésével, préda elejtésével, ellenséges feromonlapkák felszámolásával, a királynő etetésével és küldetések 
teljesítésével szereznek pontokat.

B) Év és évszak mezők: Az évmezőn láthatjuk, hogy a játék hányadik évében járunk, valamint azt is, hogy télen milyen 
élelmiszer-szükséglete lesz a bolynak. Az évszaksáv 3 mezőjére tesszük a nekik megfelelő színű kockákat. Minden év elején 
dobunk a három kockával, így tudni fogjuk, hogy az egyes évszakokban milyen esemény következik/következhet be.

C) A kert: a játékosok tábláját elhagyva a dolgozók a hangyaboly kijáratából elindulva ide érkeznek. A dolgozók a kert-
ben mozognak, és feromonlapkákat helyeznek le (amikről majd nyersanyagot szüretelhetünk), üres feromonlapkákat 
távolíthatnak el (hogy helyet csináljunk), vadászhatnak rovarokra (katonák visszaadásával), vagy speciális lapkákat  
tehetnek le (de csak akkor, ha már fejlesztettük a hangyabolyt).

D) Műhely: azok a dadák, akiket a játékostábla műhelyére helyeztünk le, áshatnak új alagútkijáratot a kertbe, fejleszthe-
tik a hangyakolóniát, új dadákat segíthetnek világra, vagy küldetéseket teljesíthetnek.

E) Küldetések: a játék folyamán 6 küldetést lehet teljesíteni játékelemek visszaadásával. 2 küldetés van az 1. szintű, 2 
küldetés a 2. szintű és 2 küldetés a 3. szintű küldetések között.

A játék alapjai
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Minden szokványos évszakban (tavasz, nyár, ősz) 6 fázis van:
1) Esemény: A megfefelő színű kockán látható szám meghatároz egy, az arra az évszakra irányadó eseményt. Ebben a 

fázisban a játékos lárvák befizetésével módosíthat ezen. Az események különböző bónuszokat adnak a játékosok részére.
2) Fiasítás: Minden játékos használhatja a dadáit, hogy új hangyákat segítsenek a világra. Ezek lehetnek lárvák (segít-

ségükkel módosíthatunk az évszakra vonatkozó eseményen, új dadák hozhatunk létre velük az 5. fázisban, vagy télen 
étel helyett használhatjuk őket), dolgozók (a 3. fázisban munkára foghatjuk őket), vagy katonák (segítségükkel prédákat 
ejthetünk, ellenséges területre hatolhatunk be dolgozóinkkal, vagy megvédhetjük télen az élelmiszer-készleteinket).  
A dadák ráadásul hasznos munkát végezhetnek az 5. fázisban  is (műhely).

3) Dolgozók: munkára foghatjuk őket a kolónián belül, vagy kiküldhetjük őket a kertbe is. A hangyabolyba küldött 
munkások általában egy nyersanyagot termelnek, de következő körben is bevethetjük őket. A kertbe kiküldött dolgozókat 
az akciójuk után elveszítjük. A kertben mozoghatnak 3 lépésnyit, és közben végrehatjthatják a következőket:

Fontos: a játékos a körének bárme-
lyik pillanatában dönthet úgy, hogy  
feláldoz lárvákat ételért cserébe. Min-
den 3 lárváért amit visszaad, elvehet 
egy ételt, és azt a raktárába helyezheti, 
vagy télen beadhatja (lásd később).

A) Pontjelzősáv

B) Évszakmezők

C)  Kert 

D) Műhely

E) Küldetés helyek

F) Kezdőpozíciók 2 és 4 játékos  

esetében

G) Kezdőpozíciók 4 játékos  

esetében

H) Kezdőpozíciók 3 játékos  

esetében

I) Prédajelzők helyei

J) Játékosszámtól függő szabá-

lyok a küldetések esetében

K) Préda-táblázat

L)Évmező

Prédát hajthatnak fel, amit el is ejthetnek egy katona beadásával

Feromonlapkákat helyezhetnek el, amiket nyersanyagkockákkal tölthetünk fel a betakarítási fázishoz

Feromonlapkákat távolíthatnak el, hogy helyet csináljanak
Speciális lapkákat helyezhetnek el, mint pl. a levéltetű farm, ami körönként a betakarítási fázisban 1 ételt ad

Új alagútkijáratokat fúrhatnak a kertbe, hogy a dolgozók kedvezőbb helyről indulhassanak a későbbiekben
Fejleszthetik a hangyabolyt nyersanyag megfizetésével. Ezzel válik lehetővé, hogy a mélyebb szinteket is használhassák

Új dadát hozhatunk létre, amely majd a későbbi 2. fázisokban több lehetőséget biztosít számunkra

A királynők tanácsa által előirt küldetéseket teljesíthetünk velük, amivel győzelmi pontokat szerezhetünk

4) Betakarítás: a játékos minden feromonlapkájáról levehet választása szerint egy nyersanyagot, amit a raktárába helyez
5)Műhely: a játékosok a 2. fázisban a műhelybe helyezett dadáikkal az alábbiakat tehetik meg:

A téli évszakban ételt kell beadnunk, vagy győzelmi pontot veszítünk. Ugyanakkor a katonák képesek megvédeni ezeket 
a készleteket.

A 3. év végén a legtöbb győzelmi pontot összegyűjtő játékos nyer.
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A játék áttekintése

Egy kör

A játék egy három éves időszakot ölel fel, és minden év-
ben négy évszak van (tavasz, nyár, ősz, tél). Az első három  
évszak minden évben egy szokványos körnek felel meg, míg 
a negyedik kör (a tél) egy technikai fázis, melyben a játéko-
sok élelmet adnak vissza, hogy átvészeljék a tél zord körül-
ményeit.

Fiasítási helyek: a játékos a dadák felhasználásával  
három különböző hangyatípust segíthet világra.

Tavasszal, nyáron és ősszel a játékosok mindig egy normá-
lis kört játszanak le, amely 6 fázisból áll:

1) Események

Ebben a fázisban a játékosok egyszerre hajtják végre az  
akcióikat. Ez a fázis nem kötelező. Azonban, ha a játékos 
élni akar a lehetőséggel, akkor lárvák visszaadásával saját 
magára nézve módosítani tudja az évszaknak a kör elején  
kockával meghatározott eseményét. A játékos minden egyes 
lárva beadásával az eseménymutatón az eseményjelzőt  
eggyel balra, vagy jobbra mozgathatja. Nincs korlátozva, 
hogy hány darab lárvát adhatunk vissza. Miután a játékos 
végrehajtotta ezt a fázis, a többiek bevárása nélkül elkezd-
heti a második fázist.

Amennyiben a játékos a +1 győzelmi pont eseményt 
választotta, minden egyes alkalommal, amikor ebben az 
évszakban pontot szerez, kap még 1 extra győzelmi pontot 
(ilyen lehet például, ha feromonlapkát helyez le, vagy eteti 
a királynőt, vagy ha küldetést teljesít).

Példa: tavasz van, és a zöld kocka az év elején az ötösön 
állt meg, így a tavaszra vonatkozó esemény a +1 kato-
na. Kék játékos meg szeretné változtatni a rá vonatkozó  
eseményt a +1 dolgozóra. Ehhez befizet 2 lárvát, és az 
eseményjelzőt kettővel jobbra tolja.

2) Fiasítás

Ebben a fázisban a játékosok egyszerre hajtják végre az akcióikat.
A játékosok elhelyezik a dadáikat:

bármelyik fiasítási helyre, hogy új hangyákat 
segítsenek a világra,

vagy akár a műhelybe, hogy az 5. Műhely fázisban  
hajtsanak hasznot.

A játékos szabadon eloszthatja, és elhelyezheti a 
dadákat a fiasítási helyek és a műhely között. Ter-
mészetesen nem kötelező az összeset elhelyezni 
(de erősen ajánlott).

    Lárvák: a játékos összesen három dadát helyezhet 
ide. Az első dada 1 lárvát segít világra. A második és a har-
madik dada pedig 2-2 lárvát.

     Katonák: a játékos összesen három dadát helyezhet 
ide. Az első kettő lehelyezett dada összesen egy katonát 
segít világra. A harmadjára lehelyezett pedig még egyet.

    Dolgozók: a játékos összesen négy dadát helyezhet 
ide. Két dada szükséges egy dolgozó világra segítéséhez.

Amikor minden játékos elhelyezte az összes dadáját a  
fiasítási helyekre (és esetleg a műhelybe), egyszerre  
mindenki megkapja az új hangyákat. Ezeket azonnal a 
megfelelő kamrákba teszik a saját táblájukon.

Ekkor továbblépnek a 3. fázisra.

Figyelem: a játékban a dolgozók és a katonák nem lettek 
megkülönböztetve (ez azért van így, mert a katonákat nem 
tesszük ki a kertbe soha).  Minden játékos tartalékában  
összesen 8 katona/dolgozó van. Ezt a limitet soha nem 
lehet átlépni, ezért például az a játékos, akinek 3 dol-
gozója és 5 katonája van, az nem vehet magához újabb 
ilyen hangyákat mindaddig, amíg egyet egy akció során 
el nem dob (lásd később).

Példa (folytatása): Kék játékosnak 4 dadája van. Egyet 
közülük a műhelybe helyez, kettőt a dolgozók fiasítási  
helyére, egyet pedig a lárvák fiasításához. Miután  
mindenki elhelyezte a dadáit, a játékosok megkap-
ják a hangyáikat. Kék kap egy lárvát, amit a lárvák  
kamrájába helyez, majd kap két dolgozót (egyet a kettő 
közül annak köszönhetően, hogy a korábbi példa szerint 
a +1 dolgozó eseményt választotta). A dolgozókat a dol-
gozók kamrájába helyezi.

Amennyiben a játékos a +2 Lárva/+1 Dolgozó/+1 Kato-
na esemény valamelyikét választotta, akkor a játékos két 
plusz lárvát/egy plusz dolgozót/egy plusz katonát kap, 
feltéve hogy annyi dadát helyezett a megfelelő fiasítási  
helyre, hogy legalább egy hangyát világra segített az  
adott típusból. Pl. ha a játékos a +2 lárvát választotta,  
akkor legalább 1 dadát a lárva fiasítási helyére kell tennie, 
hogy megkapja a plusz kettő lárvát.
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0. szint (szülőkamra): a játékos kap egy lárvát, 
amit azonnal a lárvakamrába helyez.

1. szint (éléskamra): a játékos kap egy élelmiszert, 
amit azonnal a készleteihez helyez el.

3. szint (királynő kamrája): a játékos befizet egy 
ételt, amivel megeteti a királynőjét, és ezzel azonnal 
két győzelmi pontot kap.

2. szint (fejtőkamra): a játékos kap vagy egy  
földet, vagy egy követ, amit azonnal a készleteihez  
helyez el.

3) Dolgozók

Ebben a fázisban a játékosok több fordulóban egymás 
után lépnek, a kezdőjátékossal kezdve, majd a óramu-
tató járása szerinti irányba folytatva. Minden fordulóban 
a játékos vagy a fészken belül küldi el a hangyát dolgozni, 
vagy a kertbe küldi azt. A játékosok nem passzolhatnak. 

Figyelem: a 2. fázisban meghozott döntések miatt 
előfordulhat, hogy néhány játékosnak több dolgozója 
van, mint a többieknek. Ebben az esetben ezek a játékosok  
többször kerülnek sorra, mint a többiek.

a) Hangyaboly: a játékos dönthet úgy, hogy a fészken belül 
fogja munkára a dolgozóját. A hangyabolynak 4 szintje van. 
A játék elején csak a 0. szint elérhető, dolgozót csak ide le-
het küldeni (lásd később). Minden szintre legfeljebb csak egy 
dolgozót helyezhetünk! A hangyaboly használatához tedd az 
általad választott (és elérhető) szint mezőjére a dolgozódat. A 
rajta található bónuszt azonnal megkapod, majd a következő 
játékos lép. A lehelyezett dolgozó a kör végéig ott marad, 
tehát újabb dolgozót már arra a mezőre nem lehet tenni, és 
azt a hangyát sem teheted le ebben a körben már máshová. 

Amennyiben a játékos a +1 szint eseményt választotta,  
akkor egy dolgozóját az aktuálisan elérhető szintnél  
mélyebbre küldheti dolgozni. Például, ha a játék ele-
jén vagyunk és még csak a 0. szint elérhető, és ezt az  
eseményt választotta a játékos, akkor egy dolgozót elküld-
het az élelmiszerkamrába (1. szint) is.

Példa: Piros úgy dönt, hogy az első dolgozóját a  
hangyabolyba küldi. A játékos fogja az egyik dolgozóját 
és leteszi a szülőkamrába (az egyetlen szint, amibe jelen-
leg be tud menni). Piros játékos kap egy lárvát, amit a  
lárvakamrába tesz. A következő játékos küldhet ezután 
egy dolgozót valamerre.

b) Kert: a játékos dönthet úgy, hogy kiküldi a kertbe a dol-
gozóját. Ekkor fogja az egyik munkását, és az egyik algútki-
járatra teszi azt a kertben (a játék kezdetén csak egy kijárata  
van mindenkinek). A dolgozó, amelyik kimegy a kertbe, soha 
többet nem tér vissza a fészekbe, mivel azonnal visszaadjuk 
amint letett egy lapkát (feromon-, vagy speciális lapkát), 
vagy amennyiben a játékos nem akar lapkát letenni, akkor a 
mozgása után. Egy dolgozó 3 lépésnyit mozoghat a kertben, 
de nem kötelező mind a hármat lelépni. Mozgása közben 
felfedezi a környéket, és a következő akciókat hajthatja végre:

Mozgás: a dolgozó egy lépéssel egy üres mezőre (feromon, 
vagy más lapka nélküli), vagy egy feromonlapkára (speciális 
lapka és kijárat is; a teljes lapka egy üres mezőnek számít) 
lép. Vízre nem lehet lépni.  Olyan mezőre, amin préda van, 
csak akkor léphet, ha azt el is ejti (lásd később).  Amikor lap-
kán haladunk keresztül, a játékos dönti el, melyik mezőjére 
teszi a dolgozót (ez a feromonlapkák eltávolításánál lehet lé-
nyeges).

Ellenfelek lapkái: a dolgozó ráléphet más já-
tékos lapkájára is (feromon- és speciális lapka, alagút-
kijárat). Ez egy katonába kerül. Minden egyes  
ellenséges lapkáért amire rálép, fognia kell egy ka-
tonát a katonák kamrájából, és vissza kell azt tennie 
az általános tartalékba.

Préda elejtése
Feromonlapka lehelyezése
Speciális lapka lehelyezése
Feromonlapka eltávolítása

Amennyiben a játékos a +3 lépés eseményt választotta, 
akkor 6 lépést tehet meg a dolgozókkal 3 helyett.
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Példa: Piros hogy kimenjen a kertbe, fogja az egyik 
dolgozóját, és a kijáratra helyezi azt. Az első lépésével 
rálép az A mezőre, a második lépésével rálép a saját 
feromonlapkájára (B). A harmadik lépésével pedig  
eléri a prédát. (folyt. köv.)

Példa (folytatás): Piros, akinek a hangyabolya I. 
szintű, úgy dönt, hogy lépését befejezve lehelyez egy 3 
mező nagyságú feromonlapkát. Arra a mezőre helyezi 
a lapkát, ahol a dolgozója is volt.

Példa (folytatás): Piros letesz a feromonlapkára 1 föld 
és 1 ételkockát, valamint kap 2 győzelmi pontot. Ezután 
visszaadja a dolgozóját a készletbe.

Példa (folytatás): Piros visszaad 1 katonát (amit a ka-
tonák kamrájából vesz el), hogy elejtse a termeszt. Kap 
1 ételt és 4 győzelmipontot. Piros a termesz jelzőjét a sa-
ját táblája mellé teszi. A dolgozójának nincsen már több 
mozgási lehetősége, de még mindig letehet egy lapkát 
(folyt. köv.).

Préda elejtése: amikor a dolgozó egy olyan mezőre lép, 
amin van egy préda, azonnal értesíti a katonákat a bolyban, 
és ezt a prédát azonnal el is kell ejteni (ez azt is jelenti, hogy 
amennyiben nincsen a préda elejtéséhez rendelkezésre 
álló katona a bolyban, vagy a játékos nem akarja a prédát  
elejteni, úgy a préda mezőjére nem is léphet rá). A prédától 
függően a játékosnak vissza kell adnia katonát, vagy ka-
tonákat (lásd lent). A katonák visszakerülnek a készletbe. 
Ezután a játékos elveszi a kertből az elejtett préda jelzőjét 
és a saját táblája mellé teszi, és megkapja az érte járó  
esetleges ételt és győzelmi pontokat (az ételt a raktárunkba 
helyezzük). Amennyiben a dolgozónak van még lépése,  
akkor tovább mozoghatunk vele.

A) Katicabogár: adj vissza 1 katonát, kapsz 2 ételt

B) Termesz: adj vissza 1 katonát, kapsz 1 ételt és 2
győzelmipontot.

C) Pók: adj vissza 2 katonát, kapsz 1 ételt és 4
győzelmipontot.

Feromonlapka lehelyezése: amikor a dolgozó egy 
üres lapkán tartózkodik (amin sem préda, sem feromon, 

vagy speciális lapka és kijárat nincs), a játékos lete-
het a készletéből egy feromonlapkát. A letehető 

lapka méretét a hangyaboly szintjei korlátozzák:

Lapka lehelyezésekor a következő szabályokat kell betartani:

A lapkának le kell fednie azt a mezőt, amin a dolgozó áll.

A lapka nem fedhet le más lapkát, jelzőt és a nem lóghat 
ki a kertből.

A lapka nem lóghat bele vizes mezőbe sem.

Miután a játékos letette a feromonlapkát, lehelyez rá 
egy-egy olyan nyersanyagot, mint amilyen mezőt a lapka 
letakart (étel, föld, kő). A gombás mezők terméketle-
nek, így azokra nem kerül semmi. Amennyiben a lapkán 
győzelmi pont is található (mindegyik feromonlapka,  
amelyik 2 mezőnél nagyobb), azt is azonnal megkapja a já-
tékos. A dolgozót azonnal visszatesszük a készletbe, és az 
óra járásának megfelelő irányban a következő játékoson a 
sor, hogy egy munkását dolgozni küldje.
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Speciális lapka lehelyezése: amikor egy játékos munká-
sa egy üres mezőn áll (amin nincs préda, kijárat, feromon, 
vagy speciális lapka), a játékos letehet egy speciális lap-
kát. A speciális lapka típusa, amit a játékos lehelyezhet, a  
hangyaboly fejlettségi szintjétől függ:

A) Levéltetű farm

B) Tisztítási terület

C) Alkolónia

A speciális lapkák lehelyezésére vonatkozó szabályok mege-
gyeznek a feromonlapkák lehelyezési szabályaival (lásd előző 
oldal). Mindemellett az alábbi nyersanyagokat is be kell fizet-
ni a lehelyezésükkor:

Levéltetű farm: 1 kő

Tisztítási terület: 1 étel
Alkolónia: 1 étel, 1 föld és 1 kő

 Miután a játékos lehelyezte a speciális lapkát, ráhelyez  
egyet a saját színű kockáiból ezzel jelezve, hogy az az övé. 
Ezután azonnal megkapja a lapkán látható győzelmi pontot 
és visszaadja a készletbe a dolgozóját, majd az óramutató 
járásának megfelelő irányban következő játékoson a sor, hogy 
egy munkását dolgozni küldje.

Amennyiben a játékos a +1 szint eseményt válasz-
totta, lehelyezhet a hangyabolya szintjénél egy szinttel  
fejlettebb feromon- és speciális lapkát (például ha a  
hangyaboly szintje 0, akkor lehelyezhet 3 mező nagyságú 
feromonlapkát, vagy akár levéltetű farmot vagy tisztítási 
területet is), és használhatja a fejlettebb raktárat is (lásd kör 
vége).

Amennyiben a játékos a +1 mező eseményt választotta, 
egy mezővel nagyobb feromonlapkát helyezhet le. Sőt  
amennyiben a hangyabolya III. szintű, akkor leteheti a 6 
mező nagyságú feromonlapkát is.

Amennyiben a játékos a +3 betakarítás eseményt  
választotta, elvehet még a normális betakarítás után a 
saját feromonlapkáiról maximum 3 kockát és azt a saját 
készletébe helyezi. Ez nem kötelező, a játékos dönthet úgy, 
hogy nem hajtja ezt részben, vagy egészében végre.

Feromonlapka eltávolítása: amikor egy dolgozó rálép egy 
üres feromonlapkára (nincs rajta kocka), a dolgozót irányító 
játékos dönthet úgy, hogy eltávolítja azt a feromonlapkát. 
Ehhez a játékos visszaad 1 föld kockát a raktárából. Ezután a  
feromonlapkát felvesszük a kertből, és visszatesszük a dobozba, 
így az kikerül a játékból. A győzelmi pont, amit korábban a já-
tékos megkapott, nem veszik el. Speciális lapkát soha nem lehet 
eltávolítani, még akkor sem, ha nincs rajta már kocka (lásd kül-
detések).

Ellenséges feromonlapkák: Másik játékosok üres fero-
monlapkái is eltávolíthatóak (a dolgozónak ezen az ellenséges 
lapkán kell állnia, tehát ezért már egy katonát befizetett). A 
költsége megegyezik a fent leírtakkal (1 föld kocka). Az ellen-
séges  feromonlapka eltávolításáért a játékos megkapja a lapkán 
látható győzelmi pontot. A lapka volt tulajdonosa nem veszít 
pontot.

Miután a lapkát eltávolította, a dolgozó (ha még lehetséges) 
folytathatja a mozgását.

4) Betakarítás

Miután az összes dolgozót elküldték a játékosok munkába, 
elkezdődik a betakarítás. Ezt a játékosok egyszerre hajtják végre. 
Mindegyik olyan feromonlapkáról, ami nem üres, tehát van 
rajta nyersanyag, a lapka tulajdonosa elvesz egy általa válasz-
tott kockát. Ez kötelező! Az összes kocka a játékos raktárába 
kerül. Továbbá: 

5) Műhely

Miután a betakarítás véget ért, kezdődik a műhely fázis. Ebben 
a fázisban azok a játékosok, akik a 2. fázisban a műhelyre 
dadát tettek, a kezdőjátékossal kezdve, majd a óramutató 
járása szerinti irányba folytatva egymás után lépnek. A já-
tékos, amikor sorra kerül, fogja a műhelyére helyezett dadáit, 
és a játéktábla műhelyére helyezi. A játékos nem helyez-
het egy mezőre egynél több dadát, így egy fajta akciót csak  
egyszer tud végrehajtani egy évszakban. Ha egy játékos több 
dadát is a műhelybe küldött, akkor szabadon eldöntheti, hogy 
milyen sorrendben hajtja végre az akcióit.

A műhelyben négy mező van:

minden levéltetű farm a tulajdonosának 1 ételt ad
minden tisztítási terület a tulajdonosának 1 föld vagy 1 kő 

kockát ad,
minden alkolónia a tulajdonosának 2 győzelmi pontot ad

Hangyaboly fejlesztése

Alagút Küldetés

Új dada

Alagút: a játékos, aki a műhely ezen részére helyezett egy 
dadát, az a kertben elhelyezhet egy új alagút kijáratot, és ezen 
felül kap 1 föld kockát is, amit a raktárába helyez. Minden já-
tékosnak összesen 4 alagútkijárata van a játékos színében. Le-
helyezéskor egy már a kertben lévő lapkánk melletti mezőre 
kell azt helyezni (feromon-, speciális lapka, alagút kijárat). A 
kijáratot nem tehetjük vízre. Ez az új kijárat azt a célt 
is szolgálja, hogy a játékos a későbbi körökben új 
helyről indítsa el a dolgozóit.
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Figyelem: a játék folyamán a kezdetin kívül csak 3 új ki-
járatot áshatunk!

Példa: Piros játékos lehelyez a kertben egy új kijáratot. 
Ezt az egyik feromonlapkája mellé teszi. Ezek után kap 
még egy föld kockát is, amit a saját készletébe helyez.

Hangyaboly fejlesztése: a játékos, aki a műhely ezen 
részére helyezett egy dadát, fejlesztheti a hangyabolyát.  
Ehhez be kell fizetnie föld és kő kockákat a raktárából.

0.-ról az 1. szintre: 2 föld kocka
1.-ről a 2. szintre: 2 föld kocka és 1 kő kocka

2-ról a 3. szintre: 3 kő kocka

A hangyaboly aktuális szintjének jelzésére a fejlesztéskor 
az új szintre mozgatjuk a szintjelző korongot. A játékos nem 
hagyhat ki szinteket (pl. 0. szintről nem teheti a jelzőt a 2.  
szintre), és nem fejleszthet egy lépésben egy szintnél  
többet (még akkor sem, ha az összes nyersanyag a rendel-
kezésére áll).

Példa: Sárga játékos fejleszti a hangyabolyát. Befizet 2 
föld kockát a saját készletéből, és a szintjelző korongot a 
0. szintről az 1. szintre tolja.

Új dada: a játékos, aki a műhely ezen részére helyezett 
egy dadát, létrehozhat egy új dadát. Ehhez be kell fizetnie 
a raktárából 2 ételkockát és 2 lárvát. Ezután magához vesz 
a készletből egy új dadát, és azt a saját tábláján a dadák 
kamrájába helyezi. Ez az új dada a következő körben már  
használható. A játékos nem hozhat létre egynél több 
dadát egy körben, mégha rendelkezésére áll is a szükséges  
nyersanyag.

Küldetések: a játékos, aki a műhely ezen részére helyezett 
egy dadát, teljesíthet egy küldetést. A küldetések 3  

szintre vannak osztva (minden szinten van 2). 
A legelső küldetésként a játékos csak az első 
szintről választhat. Ezután egy következő körben  
(évszakban) már választhat egy másik dadájával 

vagy a 2. szintről vagy újra az elsőről. Amint teljesít egyet a 
második szintről, már választhat a 3. szintről (vagy az első 
kettőből) is. A játék folyamán nem teljesíthető ugyanaz 
a küldetés kétszer. Néhány küldetés teljesítéséhez a játé- 
kosnak el kell dobnia bizonyos dolgokat (lásd részletesen 
a küldetések leírását az utolsó oldalon). A játékos amint 
teljesített egy küldetést, a dadáját, amit felhasznált, a külde-
téshez tartozó legelső üres mezőre helyezi, és azonnal meg-
kapja a győzelmi pontjait (6 pontot egy 1. szintű küldetésért, 
9 pontot egy 2. szintű küldetésért és 12 pontot egy 3.  szintű 
küldetésért). Amennyiben más játékosok előtte egy korábbi 
körben (évszakban) már teljesítették ugyanazt a küldetést,  
akkor ezek a játékosok kapnak még 3 pontot (figyelem, ha  
ugyan abban a körben teljesítik előtte, akkor nem jár a pont).

Példa: kék teljesíti a “2 préda” küldetést. Kék eldob 
kettő megszerzett prédajelzőt, elhelyezi a dadáját az 
első üres helyen, és kap 6 pontot. Mivel a piros játékos 
ezt a küldetést már egy korábbi körben teljesítette, kap 
3 pontot.

6) Kör vége

Ezt a fázist a játékosok egyszerre hajtják végre

Visszaadják a közös készletbe azt a lárvát, amit az 1. fázis-
ban használtak fel (ha még nem tették volna).

Visszateszik a dolgozók kamrájába azokat a dolgozókat, 
akiket a hangyabolyba küldtek munkára.

A kockát, ami az erre a befejezett évszakra vonatkozott, 
leveszik a tábláról.

A kezdőjátékos-jelzőt továbbadjuk balra, a következő  
játékosnak.

Amennyiben a lejátszott kör a tavasz, vagy a nyár volt, 
akkor az eseményjelző kockáját mindenki leteszi a most 
következő évszaknak megfelelő eseményhez. Azonban, ha ez 
az évszak az ősz volt, akkor következik a téli fázis.

Visszakapják a dadáikat is, és a dadák kamrájába teszik 
őket. A küldetéshez felhasznált dadát azonban nem kapják 
vissza, az a játék végéig a küldetéseknél marad.

Visszaadnak annyi nyersanyagot a raktárukból, ami a 
hangyaboly fejlettségi szintjét meghaladja. A 0. és 1. szintű 
hangyaboly a következő évszakra csak 4 kockát, a 2. és 3. 
szintű hangyaboly pedig 6 kockát tud elraktározni. Az e feletti 
mennyiséget vissza kell adni a közös készletbe. A játékosok 
maguk választják ki, mit akarnak eldobni.
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7) Tél

Télen a játékosoknak ételt kell visszaadniuk a raktárukból.

Az első évben minden játékosnak 4 ételkockát kell 
beadnia.

A második évben minden játékosnak 5 ételkockát 
kell beadnia.

A harmadik évben minden játékosnak 6 ételkockát 
kell beadnia.

Amennyiben egy játékosnak nincs elég étele, akkor minden 
egyes be nem fizetett ételért 3 győzelmi pontot veszít. Ne 
feledjétek, hogy 3 lárva is egy ételnek felel meg.

Katonák: minden katona, ami télen a kamrában van, 
“megvéd” egy ételt, így katonánként eggyel kevesebb ételt 
kell befizetni.

Példa: Ez a második év tele. Minden játékosnak 5 
ételkockát kell befizetnie. Sárgának azonban van két  
katonája a katonák kamrájában, így neki csak hármat 
kell befizetnie.

Év vége

A játék vége

Köszönet

2, 3, vagy 4 játékos

Amint a télnek vége, egy új év kezdődik. Az esemény- 
kockákakkal ismét dobunk, amelyeket a mezőikbe helyezünk, 
és a játékosok a tavaszi kockának megfelelő esemény mezőbe 
helyezik a jelzőjüket. Új év és új kör kezdődik.

A játéknak a harmadik év tele után van vége. Az a játékos 
lesz a nyertes, aki eddig a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte. 
Egyenlőség esetén megosztott a győzelem.

Köszönetet kívánok mondani azoknak az embereknek, akik 
nélkül a Myrmes nem is létezhetne: Célinenek, Carollenak és 
thieunak, Vincent C.-nek és Patricenak.

Továbbá azoknak az embereknek, akik segítettek a Myrmes 
kiadásában: Célinenek, Cyrilnek, Vincent C.-nek, Karinenek és 
Stéphanenak.
Végső soron pedig azoknak, akik nélkül a Myrmes ma nem ilyen 
lenne: Céline, Cyril, Thomas, Arnaud, Vincent G., David, Davy, 
Etienne, Guillaume, Jérôme, Olivier, Stéphane, Suzel, Vincent 
C., Duncan, Marc és Manon et Léo. Külön köszönet illeti a Les 
Ludochons association-t és minden játékost Annecyból, Lyonból, 
Montpellierből és Valmeinierből akik részt vettek a tesztelésben. 
A fordító köszönetet mond Dundának is a lektorálásért. 

A következő két kivételt leszámítva a szabályok   
játékosszámtól függetlenül minden esetben ugyanazok:

A játékosszámtól függően az 5. oldalon leírtak szerint a 
kezdő alagutak pozíciója, és a játéktér is megváltozik.

3 játékosnál a lenti szürke mezők nem részei a játéktérnek.

2 játékosnál a lent látható módon a szürke terület nem része 
a játéktérnek.

Amikor más játékosok a korábbi körökben már telje-
sítették azt a küldetést, amit épp pontozunk, a korábbi körben 
teljesítő játékosok az alábbi pontokat kapják: 4 játékos eseté-
ben 3 pontot, 3 játékos esetében 4 pontot és 2 játékos 
esetében 5 pontot. Lásd 5. oldal J).
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Küldetések

Nyersanyag küldetések: ennek a küldetéstípusnak a telje-
sítéséhez a játékosnak meghatározott számú nyersanyagokat kell  
visszaadnia a raktárából: 3 ételkockát (balra), 6 föld és/vagy kő 
kockát (középen), 3 kőkockát (jobbra).

Préda küldetések: ennek a küldetéstípusnak a teljesítéséhez 
a játékosnak már korábban elejtett, és a saját táblája mellé tett 
prédajelzőket kell beadnia. 2 jelzőt (balra), 3 jelzőt (középen), 4 
jelzőt (jobbra). A küldetés teljesítéséhez felhasznált jelzőket vissza-
tesszük a dobozba. Ebből adódóan minden egyes jelzőt csak egyszer 
használhatjuk fel a játék során küldetés teljesítéséhez.

Speciális lapka küldetések: ehhez a küldetéstípushoz az 
szükséges, hogy a játékos korábban már felépítsen 2 (balra), vagy 
3 (jobbra) darab speciális lapkát (bármilyen lehet, és nem kell egy-
formának lennie, de lehet egyforma is). A bal oldali küldetés (2) 
teljesítéséhez a játékos (választása szerinti) speciális lapkájáról  
leveszi egy saját színű kockáját. A lapka a táblán marad, de ezek 
után már nem használhatja. A jobb oldali küldetés (3) teljesítéséhez 
a játékos 2 darab (választása szerinti) speciális lapkájáról veszi le a 
saját színű kockáit. A lapkák a táblán maradnak, de ezek után már 
nem használhatja őket. 

Hangyaboly visszabontása küldetések: ennek a  
küldetéstípusnak a teljesítéséhez az szükséges, hogy a játékos ko-
rábban már kifejlessze a meghatározott szintű hangyabolyt, és most 
azt visszabontsa. A bal oldali küldetésben a játékos fészkének már 
II. szintűnek kell lennie, és hogy teljesítse a küldetést, a szintjelző 
korongot a II. szintről visszatolja az I. szintre. A jobb oldali külde-
tésben a játékos fészkének már III. szintűnek kell lennie, és hogy 
teljesítse a küldetést, a szintjelző korongot a III. szintről visszatolja 
az I. szintre. A hangyaboly fejlettségi szintje azonnal érvényesül 
(lásd kör végi raktározási limitek).

Lárva küldetések: ennek a küldetéstípusnak a telje-
sítéséhez a játékosnak meghatározott számú lárvát kell  
visszaadnia a lárvakeltetőjéből: 5 lárvát (balra), 9 lárvát 
(jobbra).

Katona küldetés: ennek a küldetésnek a teljesítéséhez 
a játékosnak 2 katonát kell a katonák kamrájából visszaad-
nia a készletbe.

Dada küldetések: a bal oldali küldetéshez szükséges, 
hogy a játékosnak már legyen a játékban 6 dadája (azok-
kal együtt, amiket küldetésekhez használt fel). A küldetés 
teljesítéséhez a játékosnak 1 dadát vissza kell adnia (de nem 
a küldetésekhez felhasználtak közül). A jobb oldali külde-
téshez szükséges, hogy a játékosnak már legyen a játékban 
8 dadája (azokkal együtt, amiket küldetésekhez használt 
fel). A küldetés teljesítéséhez a játékosnak 2 dadát vissza 
kell adnia (de nem a küldetésekhez felhasználtak közül). 

Feromon küldetések: a bal oldali küldetéshez szük-
séges, hogy a játékosnak már legyen a játékban 4 vagy több 
összefüggő feromonlapkája (speciális lapkák, kijáratok nem 
számítanak). A küldetés teljesítéséhez a játékosnak azonnal 
le kell vennie erről a 4 lapkáról az összes nyersanyagot és 
vissza kell adnia őket a készletbe. A jobb oldali küldetéshez 
szükséges, hogy a játékosnak már legyen a játékban 7 vagy 
több összefüggő feromonlapkája (speciális lapkák, kijára-
tok nem számítanak). A küldetés teljesítéséhez a játékos-
nak azonnal le kell vennie erről a 7 lapkáról az összes  
nyersanyagot és vissza kell adnia őket a készletbe. 
Nem szükséges egyik küldetés teljesítéséhez sem, 
hogy az összefüggő feromonokon bármelyiken 
ténylegesen is legyen kocka, így már korábban 
kiürített területeket is választhatunk.


