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A doboz tartalma

Helyszín és 
Helyettesítő lapok

Bázis kártya
(minden csoportnak 
1 saját)

Megállapodás más 
Játékosokkal  kártya
(minden csoportnak 
1 saját)

x 95

x 5

x 5

Bevezetés
Az Egyesült Államok romokban hever. Az erőforrásokért folytatott többéves küzdelemben teljesen 
meggyengült: Lzadó gépek terrorizálják, tömegpusztító fegyverek a földig rombolták. Az ország egy 
végtelen, meddő pusztasággá vált.
Ma, több mint harminc évvel a pusztulás után az emberiség lassan újra éledezni kezd hamvaiból.  Új 
szövetségek próbálják megszerezni az uralmat az ország felett
Öt csoport száll be a vezetésért vívott harcba: New York, aki minden erejét arra használja, hogy 
úrrá legyen a káoszon,az Appalache-Szövetség, bányászattal foglalkozó iparmágnások szövetsége, 
akiknek az ereje a bányászatban és a folyamatos fejlődésben van, a Kereskedők Céhe, akik kiterjedt 
kapcsolataik és a háború alatti szűkös erőforrásokkal való kereskedés révén szerezték hatalmukat, 
a Mutánsok Szövetsége, -egy harcos horda- akik egyesek szerint az emberi faj örökösei, míg mások 
csak egy elfajzott, vérszomjas hordát látnak bennük és a Hegemónia, ami a valóságban bűnözők, 
tolvajok és más bandák laza szövetsége. 
A terjeszkedés hevében a csoportok nem csak a számtalan lakatlan terület felé kacsingatnak, hanem  
a közvetlen szomszédaik területeire is. 
Az emberiség története elkezdett újraíródni. Üdvözlünk az Új kor hajnalán!

Jelölők

Győzelmi pontok

x 35 x 12

Bekebelezés

Hódítás

Szövetség

Univerzális Kapcsolat

Védelem

Csoport

x 8

x 2

x 3

x 4 x 3

x 5

x 3

x 7

x 3

x 3

x 7

x 5

x 4

x 7

x 3

x 3

x 7

x 4

x 4

x 7

Pontozó tábla szabály összegzéssel
x 1

x 1

Átépítés

Univerzális készlet

Munkás

Kezdő játékos

x 4

x 11

x 22

x 12 x 12

x 12 x 12

x 1

Egyéb tartozékok

Hulladék, Üzemanyag, 
Fegyver, Építő anyag

Kártyák

x 1

Nagyobb készlet jelölők
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Csoport Kapcsolat Kártya
(minden csoportnak 1 saját)

x 5



A játék célja
Minden játékos az öt meglévő csoport valamelyikét irányítja. Mindenki 
próbálja növelni erejét, befolyását és hatalmát, hogy ezek segítségével 
próbálják megszerezni a győzemet a többi csoport előtt. A játék célja,
hogy a legerősebbekké váljunk minél több gyözelmi pont elérésével, 
miközben igyekezzünk megakadályozni, hogy az ellenfél győzelmi 
pontokat szerezzen.  A győztes büszkén bonthat majd zászlót és írhat új 
fejezetet az Államok történetében. A játék akkor ér véget, ha egy játékos 
eléri vagy meghaladja a 33 Győzelmi pontot.

Áttekintés
Minden körben a játékosok új kártyákat és ezzel új lehetőségeket szereznek, 
többek között újonnan felfedezhető területeket is.

Ezek az új Helyszínek három különböző módon hozhatóak játékba:

A játékos dönthet úgy, hogy meghódítja a területet zsákmányszerzés 
céljából. Ezt az egyszeri hasznot a kártya tetején található piros rész mutatja. 
Lehet szövetséget választani, így kisebb, de körönként ismétlődő haszonhoz 
juthatunk. Ezt a kártya alján található kék részmutatja. 
A harmadik lehetőség a Bekebelezés, amely lehetővé teszi, hogy a Terület a 
játékos birodalmának részévé váljon, és a játékos folyamatosan használhassa
a terület készleteit és speciális adottságait. Ezt a kártya középső, szürke 
részén találjuk.

Területek elfoglalásával és ott akciók végrehajtásával növelhetik a játékosok 
a hatalmukat, melynek mértékét a játékban a győzelmi pontok jelzik. 

Ha egy játékos egy körben eléri a 33 Győzelmi pontot, akkor ez a már 
megkezdett kör lesz az utolsó a játékban. Az a csoport lesz a győztes, akik a
legtöbb pontot szerzik ennek az utolsó körnek a végére és ezzel átveszik az 
uralmat a feldúlt ország felett.

Sok választási lehetőséggel rendelkezünk, akár olajat termelhetünk vagy 
akár fegyverekkel is kereskedhetünk, ha így akarunk hatalomhoz jutni, 
de választhatunk békés megoldásokat, ilyenkor kereskedéssel próbálhatjuk
növelni vagyonunkat. Dönthetünk az ellenfelek folyamatos támadása mellett 
is. Csatolhatunk új területeket a sajátunkhoz, vagy választhatjuk azt, hogy 
fejlődésünk alapja a más játékosokkal való szövetség legyen. Szánunk-e időt 
és készletet arra, hogy leválasszuk birodalmunkat más játékosok területétől
vagy bandákat fogadunk szolgálatba és nyílt konfliktust kezdeményezünk 
mindenkivel aki nem tartozik a csoportunkhoz.

Kártyák a játékban
A játékban két különböző kártyatípus található: Instant kártyák és a 
Helyszín kártyák.

Instant Kártyák 

Az Instant kártyák a rajtuk feltüntettt hasznot hozzák a játékosnak 
(készlet jelölők és kapcsolat jelölők), közvetlenül a kártya kijátszása 
után.
Használat után azonnal el kell dobni az Instant kártyát!

Instant kártyák

Helyszín kártyák

Kérlek látogasd meg honlapunkat 
     www.portalpublishing.eu
Itt megtalálhatjátok

: a játékmenet részletes
leírását

A játék fázisának videó 
bemutatóját

FAQ
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Helyszín kártyák

Helyszín kártyák a kézből játszhatók ki három különféle módon.

Bekebelezés, Szövetség Hódítás

Ezeknek a költsége a kártyán látható, a Helyszín távolság határozza 
azt meg- egy fekete nyíl szimbólum mutatja ezt.

Kapcsolat jelölőkkel vagy Kapcsolat akcióval lehet ezt a távolságot 
fedezni a végrehajtandó akciónak megfelelő színben. Az egy akcióban 
felhasznált jelölők hatótávolsága összeadódik. 

Megjegyzés: Kapcsolat jelölőket soha nem lehet felváltani vagy megosztani. 
Például: egy hármas hatótávolságú kapcsolat jelölőt nem lehet egy kettes 
távolságú és egy egyes távolságú Helyszínhez használni, csak az egyikhez.

A Helyszín felhasználásának módja különféle előnyökkel jár::

Hódítás

Egyetlen egyszer, a termelés Fázisban hoz nyereséget. Mértékét a 
kártya piros részén (zsákmány mező) található ikonok jelzik. 

Szövetség

Minden Termelési Fázisban nyereséget hoz. Mértékét a kártya kék 
részén (megállapodás mező) található ikonok jelzik.

Bekebelezés

A Terület a játékos Birodalmának részévé válik - kijátszása után a 
játékos használhatja a terület Képességeit (sajátosságok vagy akciók, 
melyek a kártya középső, szürke részén láthatók)

Szövetség és a másik Játékos területének meghódítása

A New Era lehetővé teszi a másik játékos területén található területek 
meghódítását és Szövetséget is köthetünk ilyen területekkel. Ilyen esetekben 
a terület Védekezés értéket kell figyelembe venni a rendes távolság helyett. 
Minél nagyobb ez az érték, annál nehezebben használhatja ki ezeknek a 
területeknek az előnyeit egy másik játékos, mindkét említett akcióra 
vonatkozóan.

A négy típusú helyszín kártya

A Helyszín kártyákat négy típusba sorolhatjuk: Nyílt termelés, Zárt 
termelés, Akció és Sajátosság típusúakra. Ezeket mindig két ikon 
jelöli a kártya középső részén (a kártya közepén található nagy kör 
alakú illusztráció felett és alatt)

Nyílt termelés

A kártya középső képesség mezőjében látható hasznot hozza rögtön 
azután, hogy megtörtént a Bekebelezés akció illetve később minden 
Termelési fázisban. Az ellenfelek is küldhetnek munkást a nyílt ter-
melés típusú Helyszín kártyára, ha ott ők is termelni akarnak (lásd 
Akciók végrehajtás fázis)

Helyszín 
távolság szimbólum

Példa a Kapcasolat 
jelölőkre: Bekebelezés, 

Hódítás, Szövetség

Védekezési érték jele

Zsákmány mező

Megállapodás mező

Képesség mező
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Zárt termelés

A Zárt termelés típusú helyszín kártya majdnem úgy működik, mint a 
nyílt termelés azzal az egyetlen különbséggel, hogy más játékos  ide 
nem küldhet munkást termelni.

Akció típusú kártya

Egy kártya képesség mezőjét úgy lehet használni, hogy a játékos 
Munkást küld erre a helyszínre.

Megjegyzés: Egy helyszín akcióját egy körben maximum kétszer lehet 
használni. Először egy munkást kell küldeni másodszorra már kettőt.

Sajátosság típusú kártya

Ezek a típusú kártyák nem hoznak profitot és munkást sem lehet ide 
küldeni. A kártya sajátosságától függően a játékos kaphat győzelmi 
pontokat vagy meghatározott készletet szerezhet, ha végrehajtja a 
kártyán meghatározott akciót.

Előkészületek
Csoport választás
A játék elején minden játékos találomra választ egy saját csoportot. 
(csoport Bázis kártya), amit később megpróbál győzelemre juttatni. 
A választott csoporthoz tartozik Kapcsolat kártya, Szövetség más 
játékossal kártya és 7 csoport jelölő is, amit a játékosnak szintén 
magához kell vennie.
A nem kihúzott csoportokat és a hozzájuk ztartozó kártyákat, félre 
kell tenni-ezek nem vesznek részt ebben a játékban. 
Ezt követően minden Játékos a Győzelmi pont sáv 0 mezőjére 
helyezi az egyik saját csoport jelölőjét. A maradák csoportjelölőket 
a Bázis kártyánk mellé kell helyeznünk.
Az előkészületek utolsó eleme a kezdő játékos találomra való 
kiválasztása. Ő megkapja ez Első játékos jelölőt.

A pakli előkészítése
Az összes Helyszín és Instant kártyát egy közös pakliba téve jól meg 
kell keverni, amjd ezután minden játékosnak osztunk ebből négy 
kártyát. A maradék kártyákat egy kupacban lefordítva a játékmező 
közepére kell tenni, ez lesz a húzópakli.
A kezdő játékos jelölővel rendelkező játékos kezd a Megfigyelés 
fázissal.

5

Nyílt 
termelés

   Zárt
   termelés

Akció Sajátosság

Első játékos 
jelölő

Egy játékos kártyái és jelölői 
a játék kezdetén



A körök menete
A játékmenet körökre oszott és minden kör öt fázisból áll. A játékosok az 
akcióikat körönként hajták végre, ahol mindig az aktuális kezdő játékos 
jelölővel rendelkező játékos kezd és az óramutató járásával egyező 
irányban megy tovább a játék. 

A következő öt fázis van:

1. Megfigyelés fázis
2. Termelés fázis
3. Akció végrehajtási fázis
4. Gyözelmi Pont számolási fázis

5. Tisztogatás fázis

Minden körben a fázisokat azonos sorrendben hajtjuk végre. Az aláb-
biakban a fázisok részletes leírása következik. 

Megfigyelés fázis
Ennek a fázisnak az elején húzzunk fel 5 kártyát a pakliból és helyezzük 
el őket egymás mellett felfordítva az asztal közepén. 
Ezután a játékosok felhúznak ezekből két-két felfordított kártyát, majd 
egy-egy lefordítottat a húzópakliból. 
A húzás folyamata a játékosok számának változásával különböző és az 
alábiak szerint történik:

Gracz

ostatni

Első játékos 

Öt lap közül választ

Első, második, harmadik, 
negyedik játékos

Három lap közüll választ

Összees játékos

Minden játékos húz egy lapot a húzópakliból

Első kártya

Második  kártya

Harmadik kártya

Többi játékos

Négy lap közül választ 

Utolsó játékos

Két lap közül választ 

A hiányzó kártyákat a húzópakliból tesszük folyamatosan a felfordított 
kártyákhoz.

Az utolsó kártyát, amit senki nem választott dobjuk el a dobópakliba.

Példa: 
Egy három játékosos játékban az első játékos öt kártyából választ, a második 
játékos már csak négyből. Ezután adunk egy kártyát a húzópakliból a 
felfordított kártyákhoz, így a harmadik játékos is négy kártyából választhat. 
Ezután az első játékos három kártyából választ, akár csak a második 
játékos, mivela felfordított kártyákat háromra pótolták a húzópakliból. Az 
utolsó játékos már csak két kártyából választ. Ezután minden játékos húz 
magának egy kártyát a húzópakliból. 
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Megjegyzés:
A kézben lévő kártyákat tartsuk titokban a játékostársainktól.
A New Era-ban a játék egyetlen szakaszában sincs olyan korlát 
mely megmondaná hány lap lehet a kézben. Soha nincs max-
imálva a kézben tartható lapok száma.
Ha a húzópakliból elfogy a kártya, akkor a dobópaklit kell 
megkeverni és ebből lesz az új húzópakli.

Termelés fázis
Ebben a fázisban a termelés típusú bekebelezett Helyszínek (nyílt és 
zárt), meghódított Területek (Zsákmány) és a szövetséges Területek 
(Megállapodás) profitot termelnek: Készleteket, Munkásokat, Kapcsolat 
jelölőket, Káryákat vagy további győzelmi Pontokat. 

Amikor a fenti haszon bármelyikét megszerzi a játékos, rögtön el kell 
vennie a megfelelő jelölőt és az a Bázisa mellé helyezi. Az egyes kártyák 
által megtermelt Győzelmi Pontokat az adott kártyára kell helyezni, míg 
a Megállapodás és Zsákmány útján szerzett Győzelmi Pontok helye a 
Bázis kártya mellett van. 

A megszerzett kártyákat rögtön ki kell húzni a húzópakliból és bekerül a 
játékos kezébe.

Megjegyzés:
A termelés fázisban megszerzett profitot csak az adott körben lehet elköl-
teni. Minden felhasználatlan jelölőt (kivéve a Győzelmi pont jelölőket) el 
kell dobni a kör végén. (lásd  a játéktér megtisztogatása részt)

Bázis termelés

Minden játékos Bázis kártyája három munkást és valamilyen speciális 
Készletet vagy Kapcsolat jelölőt termel. 

Megállapodások termelése

A játék során kötött megállapodások az adott Kártya kék (megállapodás)
részén látható profitot hozzák a játékosnak. Ha egy játékos egy ellenfél
egy Helyszínével kötött megállapodást, akkor is az adott Helyszín kártya 
kék részén látható készleteket kapja.

Zsákmány szerzés 

A játékos eldöntheti, hogy fel akarja-e használni a zsákmányát. Ha igen, 
akkor eldobja a meghódított területet (ami a bázis kártya alá van helyezve) és 
megkapja a kártya piros (zsákmány) részén található profitot. Ha nem, 
akkor nem dobja el a meghódított Helyszín kártyáját, de nem is kapja 
meg a kártya általt hozott profitot.

Helyszínek termelése

A nyílt és zárt termelés típusú kártyák a kártya közepén látható, a 
Helyszín képességére jellemző hasznot hozzák.

Megjegyzés: A játékosok ezeket a profitokat úgy húzzák, hogy a kezdő 
játékos kezd és a kör az óramutató járásának megfelelően halad tovább. 
Igy a soron következő játékosoknak lehetősége van figyelembe venni az 
előző játékosok lépéseit.

Second, third, fourth, fifth Player

chooses from  
4 Cards 
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Példa a bázis és megállapodás 
kártyák termelésére

Példa a zsákmány-
szerzésre



Az univerzális készlet jelölők egy bármilyen típusú készletnek megfelel-
hetnek. A játékos ezt a jelülőt ugyanúgy szerzi, mint bármelyik másikat 
és csak a felhasználás pillanatában dönti el, hogy milyen készletként 
használja fel azt. 
A termelés fázisban a játékos kaphat Győzelmi pontot is ( előzőleg megkötött 
Szövetségből, hódításból vagy Terület Bekebelezéséből) Ha egy játékos 
eléri ebben a fázisban a 33 győzelmi pontot, akkor nincsen rögtön vége 
a játéknak, a megkedzett kör még végigmegy egészen a győzelmi pont 
számlálásig.

Akció végrehajtása fázis
Ebben a fázisban a játékosok körönként végrehajták a rendelkezésükre 
álló akcióikat (beleértve a Hódítást, Megállapodások kötését, Bekebelezést, 
és a már bekebelezett és egyéb Helyszíneken végrehajtható akciókat is)

A játékosok végrehajtanak egy akciót a kezdő játékossal kezdve az óra-
mutató járásának megfelelő irányban haladva, mikor mindenki végzett 
vele, ezt a folyamatot újrakezdik.

Az összes játékos vagy választ egyet a lehetséges akcióiból, vagy passzol. 
Az a játékos, aki az Akció Végrehajtási fázisban passzolt, ebben a fázis-
ban több akciót már nem hajthat végre!

Megjegyzés: A passzoló játékos helyszínei a többi játékos számára zárttá 
válnak.. Nem lehet ezeket meghódítani, megállapodást kötni vagy azt 
felrúgni ezekkel és Munkásokat sem lehet ezekre a helyszínekre küldeni.

A kör addig tart, amíg minden játékos nem passzol.

Nincsen semmilyen megkötés a játékosok által az adott körben végrehajtható 
akciók számára.

A körben végrehajtható lehetséges akciók a következők:

Instant kártya kijátszása

Instant kártyát kézből játszhatunk ki. A játékos rögtön eldobja az adott 
kártyát és azonnal megkapja a kártyán látható profitot. Ha a kártya 
megengedi, akkor a játékos kiválaszthatja, hogy milyen profitot szeretne 
kapni. A megszerzett jelölőket rögtön a bázis kártya mellé kell helyezni. 

Az instant kártyáknak néha áruk van (ami Készlet jelölőben van kifejezve), 
amit meg kell fizetni ha használni szeretnénk a kártya képességét. Ha 
ilyen instant kártyát játszunk ki, akkor a kártya eldobásával egyidejűleg 
a megfelelő Készlet jelölőket is el kell dobni természetesen.

Ha kártyán nincsen ár feltüntetve, az azt jelenti, hogy erre a célra költség 
nélkül lehet használni.

Csoport Kapcsolat Kártya akciójának végrehajtása

A játékos egy vagy több készlet jelölőjét ráteszi a Csoport Kapcsolat 
Kártya meghatározott mezőjére és összegyűjti a megfelelő számú Kapc-
solat jelölőt vagy rögtön felhasználja a Kapcsolatot (Hódítás, Szövetség 
vagy Bekebelezés) egy olyan helyszín kártyával, amelynek a távolsága 
nem nagyobb, mint a Kapcsolat Kártya akciójának hatótávolsága. Ilyen 
kapcsolatnak hatására Szövetség jöhet létre, Zsákmányt szerezhetünk 
vagy Helyszínt kebelezhetünk be.

Akciófajták:

Instant kártya kijátszása

Csoport Kapcsolat Kártya 

akciójának végrehajtása

Kapcsolat jelülő kijátszása

Egy helyszín átépítése

Újjáépítés akció 

 Két kártya eldobása után, egy 

új húzása a húzópakliból

Egy munkás munkába 

küldése egy Helyszínre

Két munkás küldése másod-
szor egy Helyszínre

Munkás küldése az ellenfél 
Helyszínére

Két munkás küldése egy 
Készletért

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r
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Instant kártyák



A Csoport Kapcsolat Kártya Csoport akcióját nem lehet más kapcsolat 
jelölőkkel kombinálni.

A Csoport Kapcsolat Kártya segítségével szerzett jelölőket lehet más 
azonos fajta Kapcsolat jelölővel együtt használni. 

Megjegyzés: A Csoport Kapcsolat jelőlő kártyán feltüntett négy akció közül 
minden körben csak egyszer használható. Ez a korlát nem vonatkozik a 
más kártyákkal és jelölőkkel megjátszott Kapcsolat akciókra. 

A játékos stratégiájának része, hogy rögtön kijátssza-e a Csoport Kapcsolat 
Kártya kapcsolat akcióját vagy inkább Kapcsolat jelölőket gyűjt. Az első 
esetben gyorsan végre tud egy akciót hajtani, míg a második eset arra 
utalhat a játékostársaknak, hogy az adott játékos olyan akcióra készül, 
aminek nagyobb a távolsága. 

Kapcsolat jelölők kijátszása

Egy kapcsolat jelölő kijátszásával a játékos egy Kapcsolat akciót hajt végre. 
Ez szövetség létrehozásához vezethet, hódíthat ily módon a játékos vagy 
bekelebezhet egy területet. 

Megjegyzés: Azonos típusú kapcsolat jelölőket lehet együtt használni, 
hogy igy nagyobb távolságot tudjuk áthidalni. Például egy kettes és egy 
hármas értékű hódítás kapcsolat jelölőivel  együttes használatakor meg 
tudunk hódítani egy maximum öt távolság értékű Helyszínt.

Megjegyzés: Nézd meg a fenti három akció hatásait a 11 oldalon 
található Kapcsolat részben

Egy Helyszín átépítése

Az átépítés akció során leromboljuk a Birodalmunk egy Helyszínét és a 
helyére újat építünk. A játékos ehhez felhasználhatja a Csoport Kapcsolat 
Kártya Átépítés akcióját vagy pedig Átépítés jelölőket, melyeket más 
kártyák képességevel szerzett a játék során.

Az új elhelyezni kívánt Helyszínnek és a lerombolandó helyszínnek 
legalább egy közös Kártya típus ikonnal kell rendelkezni, hogy az akciót 
végre lehessen hajtani. 

Átépítés esetén a helyszín távolságát nem vesszük figyelembe. 

Az átépítés 2 Győzelmi Pontot hoz, melyet a játékos Bázisán kell elhelyezni. 

Ha  az átépített helyszínen győzelmi pontok vagy Készletek voltak, akkor 
ezeket a játékos Bázis Kártyájára kell áttenni vagy be kell tenni a megfelelő 
Készlet tárolóba (lásd Helyszín elhelyezési szabályok 15. oldal)

Ha egy másik játékosnak az átépítettt helyszínnel szövetsége volt, akkor a 
kártya eldobásakor a szövetség megszűnik és a megfelelő csoport jelölőt 
vissza kell adni a tulajdonosának. 

Ha az újonnan játékba hozott Helyszín termelés típusú (nyílt vagy zárt), a 
játékos rögtön megkapja érte a helyszín által termelt profitot. 

Romokon nem lehet átépítés akciót végrehajtani.

+

+

=

=
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Példa az azonos típusú
kártyákra

Átépítés jelölő

Építőanyag jelölő

Az esetlegesen hozzáadott 
Kapcsolat jelölőket nem lehet 
felváltani vagy cserélni

Egy csoport Kapcsolat Kártya



Újjáépítés akció

Újjépítés akciót csak ellenséges hódítás után maradt romokon lehet 
végrehajtani. A játékos eldobja a Romok kártyát és egy Építő anyagot.

Az újjáépítés kártya hatótávolságát és típusát nem kell figyelembe venni. 

Az újjáépítés akció egy Győzelmi pontot jövedelmez a végrehajtó 
játékosnak, a megfelelő jelölőt a a játékos Bázis kártyáján helyezzük el. 

Ha az újjáépített Helyszin termelés típusú, a játékos rögtön megkapja a 
helyszín által nyújtotta profitot.

Két kártya eldobása és egy húzása helyettük a húzópakliból

A játékos kiválaszt két kártyát a kezében lévőkből és eldobja azokat a 
dobópakliba, ezt követően húzhat egy kártyát a húzópakliból.

Egy munkás munkába küldése egy Helyszínre

Ha a játékos birodalmán belül van Akció típusú helyszín, akkor küldhet ide 
munkást hogy aktiválja az itt található akciót. A játékos egy Munkás jelölőt 
tesz a Helszínre, hogy jelezze, ebben a körben már használta ezt a helyszínt. 
Ezután teljesíti a szükséges feltételeket (ha van ilyen) és rögtön megkapja a 
megfelelő Profitot vagy Győzelmi Pontot. 

Ahhoz, hogy másodszor is aktiváljuk egy adott helyszín Akcióját, már két 
munkást kell a játékosnak ide küldenie és használnia kell a két munkás 
küldése másodszor egy Helyszínre akciót. 

A munkás a Helyszín kártyán marad a kör végéig.

Egy Akció során nyert Győzelmi pontokat az akciónak megfelelő Helyszín 
kártyára kell tenni. .

A lehetséges helyszín specifikus akciók részletes leírása a szabálykönyv 
végén található..

Két munkás küldése másodszor egy Helyszínre

Ahhoz, hogy egy helyszín Akcióját másodszor is aktiválni tudjuk,  újabb két 
munkást kell az adott helyszínre küldenünk. Ez ugyanúgy történik, mint egy 
munkás esetében, azzal a különbséggel, hogy most egy munkás jelőlő helyett
már kettőt teszünk az adott Kártyára (összesen így már három Munkásunk 
van itt)

A helyszínre küldött munkások a kör végéig ott is maradnak. 

Egy körön belül harmadszor már nem lehet egy Helyszínt aktiválni.

Munkás küldése az ellenfél Helyszínére

A játékos elküldheti Munkását egy idegen játékos Helyszínére 
dolgozni, ha a kiválasztott Helyszín nyílt termelés típusú. Igy 
megkapja a Helyszín termelte Profitot.

A játékos egy Munkás jelölőjét odaadja az ellenfélnek, akinek a Helyszínét 
használni akarja és a Helyszín közepén található szürke mezőre teszi egy 
Csoport jelölőjét. Ezek után megkapja a Helyszínen megtermelt profitot.
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Munkás küldése egy 
       helyszínre

Két kártya eldobása után egy új 
húzása a húzópakliból

Munkás küldése másodszorra 
egy helyszínre. Ezúttal már 
ketttő kell!

Munkás küldése az
 ellenfél helyszínére



Egy ellenséges Helyszínt körönként csak egyszer lehet használni, így nem 
használhatjuk azt az ellenséges Helyszínt, amire már egy saját csoportjelölőt 
tettünk.

Egy korábban már passzolt játékos Helyszínére nem lehet munkást küldeni.

Körönként egy játékos maximum három ellenséges helyszínre küldhet 
munkást.

Két munkás küldése egy Készletért

A játékos feláldozhat két munkást, hogy cserébe kapjon egy tetszőleges 
Készlet jelölőt (a négy fajtából) A két munkás eldobása után rögtön 
megkapja a Készlet jelölőt.

Kapcsolat
Egy Helyszín meghódítása kézből

A játékos kiválasztja az egyik kezében lévő Kapcsolat kártyát és a bázis 
kártyája alá teszi oly módon, hogy a kártyának csak a piros része lát-
szódjon ki. Minden termelés fázisban ki lehet ez a kártyát játszani annak 
érdekében, hogy a játékos a Zsákmány mezőben lévő hasznot azonnal 
megszerezze.

Másik játékos Helyszínének meghódítása

Ahhoz, hogy egy ellenséges Helyszínt meghódítsunk, a játékosnak meg

Ha a védekező játékosnak van Védekezés 
jelölője (hódítás jelölők negatív értékkel), akkor 
ezzel gyengíthati a támadó játékos erejét úgy, 
hogy csökkenti a megfelelő értékkel a támadási 
értéket. Ezzel kezdődik a tűzharc a két csoport 
között. A kezdő támadási értéket már csökkentette 
a védekezési érték. A támadó játékos most dönthet, 
hogy a csökkentett értékkel folytatja tovább a 
hódítást, vagy pedig ad még a támadó értékéhez 
(ha tud), hogy növelje azt. Ha a támadó játékos még 
hozzáadott a támadási értékéhez jelölőket, akkor 
a védekező játékos is adhat Védekező jelölőket a 
Védekezési értékéhez. 
A tüzharc addig folytatódik, míg a támadó játékos 
úgy nem dönt, hogy nem ad többet a támadási 
értékéhez és végrehajtha az adott értékkel a 
hódítást, vagy a védekező játékos passzol. Ekkor a 
támadó játékos kiválasztja, melyik Helyszínt hódítja 
meg azok közül, amik a jelenlegi (csökkentett) 
támadási értékén belül vannak. Ekkor már nem 
adhat több Hódítás jelölőt a meglévőkhöz.

Tűzharc

kell mutatni, milyen erős hódításra képes . Ehhez 
meg kell hogy mutassa az ennek megfelelő 
értékű jelölőket.

A tűzharc elején a támadó megmondja, melyik 
Helyszínt akarja meghódítani. A kijátszandó 
jelölők értékének legalább annyinak kell lenni, 
mint a helyszín Védekezési távolsága. Ha a 
Helyszínt sikerült meghódítani a támadó Játékos 
rögtön megkapja a kártyán látható Profitot (a 
kártya piros, Zsákmány részén látható ez). A 
védekező játékos a kártya kék (megállapodás)
részén látható hasznot kapja meg.

A meghódított területet le kell fordítani és 
Romként marad a játékban.

Minden Győzelmi Pontot és Készlet jelölőt 
vissza kell tenni a védekező játékoshoz, a Bázis 
kártyájára illetve a Készlet tartóba a megfelelő 
módon.

Fontos: Ha egy játékos passzolt, akkor őt már 
nem lehet meghódítani.
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Zsákmány elhelyezése 
a Bázis kártya mögé

Két munkás küldése 
egy készletért. (itt például: 
fegyverért)



Szövetség kezdeményezése kézben lévő kártyával

A játékos kiválasztja az egyik kezében tartott Helyszín kártyát és azt 
a bázis kártya alá teszi úgy, hogy annak csak a kék része látszódjon 
ki. Minden további Termelés fázisban a játékos majd megkapja a 
kék Megállapodás részen látható hasznot. 

Védekező Helyszín

Ha egy játékos egy védekező Helyszínnel köt megállapodást 
(olyan helyszín, ahol az alsó kék mező helyett barna mező 
van), akkor fizetnie kell a Szövetség akcióért (azaz el kell dobni 
a Szövetség Akcióért a megfelelő összértékű jelölőket), mint 
minden más esetben. Ezután a Védekező helyszín kártyát be 
kell tenni egy másik Helyszín kártya alá úgy, hogy csak a barna 
része legyen látható.

Ettől a perctől kezdve a a Helyszín védekezési értéke megnő a 
hozzá csatolt kártya barna részén látható értékkel. Ezt csak 
hódításkor lehet alkalmazni, ha másik játékossal szövetséget 
hozunk létre, akkor nem.

Megjegyzés: Nem lehet másik játékos Védekező helyszínével Szövetséget 
kötni.

Szövetség kezdeményezése más játékos Helyszínével

A játékos az egyik Csoport jelölőjét a kiszemelt kártya kék részére 
teszi és a megállapodás más játékossal Kártyát pedig az ellenfél  
Bázis kártyája alá teszi.

A „ Megállapodás más játékossal Kátya” csak egy emlékezető, nem 
kell beleszámolni a Megállapodás és Zsákmány kártyákra vonatkozó 
maximum három helyes korlátba. Ez a kártya csak arra szolgál, hogy 
a játékost mindig emlékeztesse arra, hogy a Termelés fázisban 
beszedje ebből a kártyából neki járó hasznot.

Ellentétben a Szövetség kezdeményezése kézben lévő kártyával akcióval, 
az ezért az akcióért járó profitot rögtön a Szövetségkötéskor be kell 
már szedni. A következő Termelés fázisban a profit már ugyanúgy 
jár, mint bármi más egyéb Megállapodás esetén.

A játékosnak egyidejűleg nem lehet háromnál több megállapodása más 
játékos helyszínével. Egy előzőleg megkötött megállapodást bármikor 
fel lehet bontani. Ez alól az egyetlen kivétel a passzolt játékos, vele 
nem lehet megállapodást kötni és megállapodást felbontani sem.
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Szövetség elhelyezése a Bázis 
kártya mögé

Egy másik játékossal történő 
megállapodás után a 
“Megállapodás más jétékossal 
kártya” bekerül a bázisunk alá



Bekebelezés Akció kézben lévő kártyával

Ennek az akciónak az eredményeképpen a kártyát  a játékos 
Báziskártyája mellé kell tenni a Helyszín kártyák lehelyezési szabályainak 
megfelelően (lásd a szabálykönyv speciális szabályok részét)

Ha a kártya termelés típusú (mindegy, hogy nyílt vagy zárt), akkor a 
megtermelt nyersanyagot rögtön meg is kapjuk.

Győzelmi Pont számítási fázis
Ha az akció fázisban már minden játékos passzolt, akkor következik 
a Győzelmi Pontok számítása fázis. Ezeket minden kör végén külön meg 
kell számolni, nem adódnak össze körről körre. A játékos összeadja a 
bázison és a helyszíneken látható található Győzelmi pont jelölőket
a helyszíneinek számával (kivéve a romokat). A végeredményt 
jelezzük a győzelmi pont jelölő sávon.

Ha az előbbi pontszám 33-t eléri a játék véget 
ér és az nyer, akinek több pontja van. Ha 
kettő vagy több játékos azonos pontszámmal 
végez, az nyer, akinek több kártyája van a 
kezében.  Ha ez sem dönt, akkor az nyer, 
akinek több munkása és nyersanyaga van. 
Ha ez sem dönt , akkor döntetlen az ered-
mény. 

Ha a GYP számolási fázisban senki nem éri 
el a 33 pontot, akkor a tisztogatás fázissal 
folytatódik a játék.

Tisztogatás fázis
A kör végén minden játékos eldobja a nem felhasznált Nyereséget 
(Nyersanyagok, Munkások, Kapcsolat jelölők és átépítés jelölők)
Tehát csak a kézben lévő kártyák maradnak és a tárolóban 
lévő Készlet jelölők. 

Ezután el kell dobni minden Nyereséget, amit a kör során 
felhasználtunk: Munkásokat, amiket helyszínekre küldtünk 
ki és Készleteket, amiket ahhoz használtunk, hogy a csoport 
jelölő kártyákon  található akciókat aktiváljuk. 

Azokat a csoport jelölőket, amiket a játékos az ellenfelek 
helyszínére tesz, hogy használja azok nyílt  termelési típusú 
kártyáit, azokat vissza kell adni a tulajdonosának. 

A kezdő játékos jelölőt az óramutató forgásával megegyező 
irányban tovább kell adni és kezdődhet a következő kör. 

Győzelmi Pontok számítása 

Győzelmi Pontok a Helyszín 
kártyákon

Győzelmi Pontok a Bázison

A saját helyszínek száma 
(romok nem!)

r

r

r
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Példa GYP kiszámítására: A 
játékos 16 GYP-t kap összesen (7 

a Bázis kártya, + 5 a saját 
Helyszínek után, + 4 a 

Helyszíneken található jelölők 
után)



Speciális szabályok
A három szabálya...
...Helyek a kártyákon

Egy játékos egy bekebelezett helyszínnel maximum három győzelmi pont jelölőt 
szerezhet. Egy játékoban ezek a kártyák maximum háromszor használhatók. 
A használatot úgy jelöljük, hogy a bázis kártya helyett erre a kártyára teszünk 
egy győzelmi pont jelölőt a megadott értékben. Minden kártyán maximum 
három győzelmi pont jelölő lehet, ami azt jelenti, hogy ha a kártyán látható 
akció egy győzelmi pontot eredményez, akkor három győzelmi pontot lehet 
vele szerezni, ha pedig kettő győzelmi pontot ér egy akció, akkor maximum 
hat győzelmi pontot hozhat és így tovább. 

A harmadik győzelmi pont jelölő után többet a kártya már nem hozhat.

... Három kártyát lehet a bázis kártya alá tenni.

A bázis kártya alatt a megállapodás és zsákmány kártyák száma összesen nem 
haladhatja meg a hármat. Más játékos egy helyszínével kötött megállapodás 
ebbe a korlátba nem számít, hiszen az a kártya nem kerül a bázis kártya alá, 
és a megállapodás kártya sem, mert az csak egy emlékeztető.

... Három munkást lehet más játékos helyszíneire küldeni.

Egy körben egy játékos maximum három munkást küldhet el az ellenfelek 
helyszíneire dolgozni maximum háromszor. Egy helyszínre csak egy munkást 
lehet küldeni. A játékos felteszi a csoportjelölőjét az ellenfél nyitott gyárára, 
ahova a munkást küldte.

Ha egy olyan helyszín, amire az ellenfél munkást küldött kikerül a játékból  
(például átépítés vagy Hódítás miatt), akkor az ellenfélnél marad a csoportjelölő 
egészen a tisztogatás fázisig.

... Párhuzamosan maximum három megállapodást lehet kötni más
játékos Helyszíneivel.

Más játékos helyszínével egy időben maximum három megállapodást  lehet 
kötni. Ezért csak három csoportjelölő van, amit erre a célra lehet használni.

Megjegyzés: A védekező helyszín nem számít bele a hat megállapodásos korlátba 
(három a bázis kártya alatt, három megállapodás más játékos helyszínével)

Helyszín bekebelezési szabálya
Három szerep van, amit egy helyszín betölthet a játék során, de össze-
sen öt akcióban vehetnek részt. Ezt mutatja be az alábbi táblázat.

A K C I Ó :  H Ó D Í T Á S  ZSÁKMÁNY

AKCIÓ :    SZÖVETSÉG     

AKCIÓ: BEKEBELEZÉS
AKCIÓ: ÁTÉPÍTÉS                        HELYSZÍN
AKCIÓ: ÚJJÁÉPÍTÉS
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Hódítás, Szövetség vagy Bekebelezés akciókat végrehajthatunk a csoport 
kapcsolat kártya azonnali akciójával, vagy kapcsolat jelölőkkel. A csoport 
kapcsolat kártyán látható hatótávolság értéket nem lehet kapcsolat 
jelölőkkel növelni. De az akció végrehajtása helyett válaszhatjuk azt is, 
hogy megkapjuk a kártyán látható értéknek megfelelő kapcsolat jelölőt. 
Ezt a jelölőt egy későbbi akcióban már fel lehet más kapcsolat jelölőkkel 
együtt is használni, így növelve a hatótávolság értéket és így elérjük a 
szükséges összeget.
Egy kapcsolat jelölő vagy kapcsolat akció értékét semmilyen körülmények 
között nem lehet több akció között elosztani.

Helyszín lehelyezési szabályok
A játék során a Helyszín kártyák lehelyezésekor a következő szabályokat 
kell figyelembe venni:

A termelés típusú helyszín kártyák (nyílt és 
zárt is) jönnek a felső sorba.

A sajátosság típusú kártyák jönnek a 
középső sorba

Akció típusú kártyák jönnek az alsó sorba. 

A jelölőket a bázis kártya közelébe kell 
elhelyezni, kivéve azokat a győzelmi pont 
jelölőket, amiket az egyes helyszínek hoznak. 
Ezek a megfelelő helyszínekre kerülnek. 

Győzelmi pont szerzése
Minden a Birodalmunkhoz csatolt helyszín egy győzelmi pontot ér, 
kivéve a romokat, amik nulla győzelmi ponttal számolandók. 

Minden átépítés két győzelmi pont, amit a bázis kártyán kell elhelyezni. 

Minden újjáépítés egy győzelmi pontot ér, ami szintén a bázisra kerül. 

Bizonyos Helyszínek, Zsákmányok és Megállapodások a termelés 
fázisban hoznak győzelmi pontot és ezeket a kártyán kell elhelyezni.

A bekebelezett helyszínek is hozhatnak győzelmi pontokat speciális 
tulajdonságuk vagy akciójuk segítségével. 
Ha egy helyszín kikerül a játékból ( mert meghódítják vagv átépítik ), 
akkor a rajta lévő győzelmi pontokat át kell helyezni a bázis kártyára. 
Győzelmi pont jelölőket csak akkor lehet beváltani ( pl két egyest egy 
kettesre ), mikor áthelyezzük őket a báziskártyára. 
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Az 51st State keverése a New Eraval
Az 51st és a New Era összekeverhető úgy, hogy a két játék helyszínkártyáit, a 
két játék instant kártyáit és az 51st State vezér kártyáit egyetlen paklivá 
egyesítjük. 

Mivel az 51st State kártyáinak nincsen védekezési távolság értékük, a 
következő szabályokat kell alkalmazni:

Termellés típusú helyszín kártyák (mind nyílt mind zárt) védekezési 
értéke három;

Sajátosság típusú termelés kártyák védekezési értéke négy

Akció típusú termelés kártyák védekezési értéke öt

A vezéreknek nincsen védekezési távolság értékük, őket nem lehet 
meghódítani

Azok a szabályok, amikre a New Era nem tért ki ( például a vezérek játékba 
hozása és használata ), azok változatlanok maradnak, azaz az 51st State 
szabályai maradnak itt érvényben. Minden másban a New Era szabályai 
a mérvadók.

Megjegyzés: Azok az 51st State-beli kártyák, amik extra helyeket biztosítanak 
a Megállapodásnak/ Zsákmánynak (például az Incorporated Town Hall) 
a normál szabályok szerint működnek azaz a bázis kártya alá rakható 
kártyák számát növelik csak meg. Ellenfél helyszíne alá nem lehet extra 
megállapodást tenni ezek segítségével sem. 

A Barrack és Robbert Caravan kártyák aktiválásához először kettő munkás 
kell, majd pedig másodszorra három az 51st szabályaival összhangban. 

A bulldozer kártya nem ad Univerzális átépítés jelölőt az akciója 
következményeként. Miután aktiváljuk a Bulldozer akcióját, a játékos rögtön 
végrehajtja az Univerzális átépítést. Az univerzális átépítést nem lehet tí-
pus nélküli kártyákkal használni (például nem lehet átépíteni belőle Barbed 
Wire Entaglementet vagy Radiocative Colony-t) sem pedig másik helyszínt 
nem lehet Alapítvánnyá alakítani. Ha a játékosnak van olyan bekebelezett 
helyszíne, ami speciális tulajdonságának köszönhetően extra profitot ter-
mel átépítéskor, akkor ezt a játékos az univerzális átépítés akció végraha-
jtásakor megkapja. [                         ] =>

r

r

r

r

16



Szimbólumok és profit jelzők a játékban
Note: Some of the Cards

,
 rules may modify the general rules of the game, in case of which the rule of the Card is 

more important than the general rule of the game. 

Profit jelzők:
Készletek

 - Hulladék                     (          )

 -Üzemanyag                 (          )

 - Fegyverek                   (          )

 - Építőanyag                 (          )

 - Univerzális készlet 

Munkások

 - Munkás                        (         )

Kapcsolat jelölők

        - Bekebelezés jelölők (1/2/3) 

Segítségükkel az 1/2/3 távolságra található  
helyszíneket lehet bekebelezni.

                 - Szövetség jelölők (1/2/3/4/5)

Segítségükkel az 1/2/3 távolságra található 
helyszínekkel lehet szövetséget kötni.

                 - Hódítás jelölők (1/2/3/4/5)

Segítségükkel az 1/2/3 távolságra található 
helyszíneket lehet meghódítani.

        - Csökkentik az ellenfél hódítási távolságát  
(-1/-3) 

Védelmet nyújt az ellenfél támadásai ellen.

Univerzális kapcsolat jelölők

Bármely kapcsolat jelölőt helyettesíti, lehet 
bekebelezés, szövetség vagy hódítás jelölőként is  
használni.

- Átépítés jelölő

- Bekebelezés akció 

- Hódítás akció

- Szövetség akció

- Átépítés akció

Győzelmi pontok

- Győzelmi pont jelölő

- Győzelmi pont jelölő

- Győzelmi pont jelölő

- Győzelmi pont jelölő

Kártyák

- Bármilyen a játékos kezében lévő kártya

- A húzópakliban lévő kártya

Kártyák
„X\Y” (például: ) 

Ha instant kártyát játszuk ki, akkor eldönthetjük, 
hogy a kártya piros vagy kék részén látható profitot 
szeretnénk.

- Egyszer a játékban

A játékos az ezen a kártyán látható profitot rögrtön és  
csak egyszer, a kártya kijátszásakor kapja meg.

 - Tároló

Ezen a kártyán látható profit tárolható későbbi használatra, 
a tisztogatás fázisban nem kell levenni.

- Zsákmány

- Megállapodás

- Zsákmány avgy Megállapodás

- Kártya típus

A kártya típus átépítésnél 
szükséges. Az átépítendő 
és újonnan játékba 
hozandó kártyának 

legalább egy kártya típus ikonban egyeznie kell.
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- Alapítvány 

A kivétel az alapítvány, egyetlen 
helyszín sem építhető át alapítvánnyá.

- Termelési kártya

A termelés szakaszban profitot hoz. Miután a 
Birodalmunk része lett (bekebelezéssel, átépítéssel vagy 
újraépítéssel), rögtön megkapjuk érte a rajta látható 
profitot.

 - Egy munkásra van szükség

A kártya használazához munkásra van szükség.

 - Zárt helyszín

Ezekre a helyszínekre más játékos nem küldhet 
munkást.

 - Helyszín sajátossággal

A helyszín sajátossága folyamatosan működik és 
nincsen a használatához munkásra szükség

- Helyszín távolság
(0/1/2/3)

- Helyszín, védekező távolság
(3/4/5)

Helyszín akciói
Egy helyszín akciójának a használatához munkásra 
van szükségünk.

Ha egy akció típusú kártyán az egyetlen feltűntett 
dolog egy Készlet, akkor elég ha munkást küldünk 
oda, hogy megkapjuk a készletet mindenfajta extra 
költség nélkül.

Ha egy ilyen fekete nyil szimbolumot látunk, az

azt jelerti, hogy  
valami extra feltétlnek kell teljesülnie.

Dopd el X-et és kapsz Y-t

Példák:
- Kelly

,
s Pawn Shop 

Dobj egy kártyát a dobó-
pakliba és kapsz két GYP-t.

- Gatherers 

Dobj el egy legalább kettő 
értékű Szövetség Kapcsolat 

jelölőt és kapsz egy Univerzális kapcsolat jelölőt.

- Fejlesztés

Tegyél 1 győzelmi pont  
jelölőt bármelyik Fejlesztés 

típusú kártyára. Az ilyen módon elhelyezett 1 győzelmi 
ont jelölő  nem számít be a GYP jelölő 3-as limitjébe. 
Legfeljebb egy darab 1 értékű GYP jelölőt lehet ilyen 
módon a kártyára helyezni. Ahhoz, hogy meg tudjuk 
különböztetni az egyéb módon felhelyezett győzelmi 
pont jelölőktől, ezért ezt mindig a Zsákmány mezőre 
helyezzük.

- Production Hall

Válaszd ki az egyik termelés 
típusú kártyádat, amelyik 

már a Birodalmad része (zárt vagy nyílt is lehet) és 
rögtön megkapod a rajta feltüntetett profitot (amit a 
termelési fázisban kapsz)

Helyszín sajátosságok 
Teljesítsd X követelményeit hogy 
Y-t megkapd.

Példák:

- Penal Colony

Minden alkalommal,  
amikor átépítés akciót 

hajtasz végre, kapsz egy munkást. 

- Factory
Egy bizonyos típusú kártya 
bekebelezésekor 2 győzelmi 
pontot kapsz

- Building  Site
Minden egyes megtermelt 
építőanyag jelölőért kapsz egy 

GYP-t.  Az ilyen típusú kártyákat csak a Termelés Fázisban 
megtermelt jelölőkkel lehet használni függetlenül attól, hogy 
ezek Termelés típusú kártyákból, megállapodásból vagy Zsák-
mányból származnak.
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Példák:
- Tank
Minden megszerzett üzem-
anyag jelölőért (Termlési vagy 

akció fázisban is) kapsz egy Győzelmi pont jelölőt. 

– Bekebelezés akció 

Példák:

- Settlers 

Minden alkalommal, amikor 
Bekebelezés akciót hajtasz végre, kapsz egy munkás jelölőt. 

- Borgo’s Den
Minden alkalommal, amikor 
meghódítasz egy legalább hár-

mas távolságú helyszínt, kapsz egy kettes Győzelmi pont 
jelölőt. 

- Thieves’ Den
Készlet tároló. Ez egy olyan 
hely, ahol két munkást és két 

készletet tárolhatsz. Ingyen helyezheted ide ezeket, ez nem 
számít akciónak. 

- Mad Salesman
Használj fel egy Szövetség 
jelölőt azért, hogy 

felhasználhass kettő értékű kapcsolatot????
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- Truck
Minden végrehajtott Hódítás 
vagy Szövetség akcióért kapsz

egy Univerzális jelölőt. 

- Gang Hideout

Miután sikeresen elfoglaltad 
az ellenség területét, ezután 

megkaphatod a kártya piros részén látható zsákmányt és 
úgy dönthetsz, hogy nem rombolod le a területet. 

– Újraépítés akció 

Példák:
- New Neighborhood
Minden alkalommal, amikor 
egy újraépítés akciót hajtasz 
végre, kapsz 2 munkást. 

- Rat

Miután eldobtál két 
munkást, hogy kapj egy új 

nyersanyagot, húzhatsz még egy kártyát is. 

- Bizonyos nyersanyag 
termelése 
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1. Előkészületek
a. A játékosok húzással választanak maguknak egy csoportot.

b. A játékosok megkapják a csoportjaiknak megfelelő Bázis kártyákat, Kapcsolat kártyákat és jelölőket. 
A nem kiválasztott csoportok kikerülnek a játékból.

c. Az instant és Helyszín kártyákat egy pakliba keverjük.
d. Minden játékos kap négy kártyát véletlenszerűen. 

e. A véletlenszerűen kiválasztott játékos megkapja az Első Játékos jelölőt.

2. A kör menete
a. Megfigyelés fázis: A játékosok kiválasztanak a felfodítottak közül két kártyát, majd húznak egyet a 

húzópakliból
b. Termelés fázis: A bázis kártya, a termelés típusú helyszínkártyák, a megállapodások és a Zsákmányok

profitot hoznak. 
c. Akció fázis: Minden játékos akciókat hajthat végre körönként egészen addig, míg minden játékos 

nem passzolt. 
Választható akciók:

Egy instant kártya kijátszása

Egy akció felhasználás a csoport kapcsolat kártyáról

Hódítás akció (kézben lévő kártyából vagy másik játékos területén lévő kártyából)

Szövetséget kötünk egy kezünkben található helyszínnel

Egy Helyszín átépítése

Egy helyszín újraépítése

Eldobunk két kártyát kézből és húzunk egy újat a húzópakliból

Egy munkást egy helyszínre küldünk dolgozni

Két munkást küldünk egyszerre egy helyszínre dolgozni

Két munkást küldünk egyszerre egy helyszínre dolgozni

Egy munkást egy másik játékos egy helyszínére küldünk

Két munkást elküldünk egy kiválsztott Nyersanyagért

d. Győzelmi pont számlálási fázis: A játékosok megszámolják a pontokat, amiket megszereztek. Ha egy 
játékos elérte a 33 pontos határt, a játék véget ér és az a játékos nyer, aki a legtöbb GYP-t szerezte.
e. Tisztogatás fázis: Minden fel nem használt profitot, helyszínre küldött munkást, és a Kapcsolat kártyán 
maradt nyersanyagok eldobandók. A csoport jelölők, melyek jelezték, hogy másik játékos munkást küldött 
hozzánk, visszakerülnek a tulajdonosukhoz. Az első játékos jelölő a következő játékoshoz kerül. Kezdődik a 
következő kör a megfigyelés fázissal.

Rövidített játékszabály

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

20


