
 
A „LIBER FIDEI” KÁRTYÁK AKCIÓI 

 

. 

 

NIHIL PENSI NEQUE MODERATI HABERE 
NINCS KÉTSÉG, SE HATÁR  
A maradék AP-tól függően, mozgathatod az ellenfél(ek) 
Akolitáit is, de csak szabályosan! 
1 AP= az ellenfél Akolitája akár 4 mezőt is mozoghat; 
2 AP= 1 vagy 2 Akolitát mozgathatsz összesen 6 
mezőnyit; 
3 AP= 3 Akolitát mozgathatsz 9 mezőnyit összesen.  
A mozásokat úgy lehet elosztani, ahogy szeretnéd. 
 

VIRTUS CLARA AETERNAQUE HABETUR 
AZ ISTENSÉG KORTALAN ÉS FÉNYES 

Lerakhatod a Vízköpődet bármelyik pallóra. 
Amíg ott ül, addig nem lehet eltolni vagy 

forgatni a pallót. Az Akoliták is max kikerülni 
tudják. Az eltávolításához 3 lapot kell eldobni a 
kezedből. A Vízköpő ekkor kikerül a játékból.  

 

MIHI IN DIES MAGIS ANIMUS ACCENDITUR 
A LELKEM NAPRÓL NAPRA TŰZBEN ÉG  
Ezzel a kártyával akár 5 lapkamozgatást vagy forgatást 
is meg lehet ejteni. Akár különböző pallókat is lehet 
mozgatni (de sosem olyat, amin Akolita áll).  
A fohász (kártya) használatakor kikötés, hogy a saját 
Akolitád nem mozoghat ebben a körben.  
Ezért van lakat alatt. 
 

VIRTUS OMNIA DOMUERAT 
BÁTRAN LEKÜZD MINDEN AKADÁLYT 

A kártya segítségével mozgathatók az Akolita 
nélküli pallók legalább 4 de legfeljebb 6 
mezőnyit. Természetesen most sem lehet 

átlósan, de az egyes mozgatások közt 
megengedett az irányváltás.  

 

NEQUE ANIMUS NEQUE CORPUS A VOBIS ABERIT 
TESTEM, LELKEM HOZZÁD TARTOZIK 
Akolitád a még felhasználható AP-tól függően képes 
átugrálni egyik pallóról a másikra a rettenetes mélység 
felett 2, 3, vagy 4 alkalommal. Csakis üres mezők fölött 
képes átugrani, még palló sem lehet az ugrás alatt.  
 
 

VICTORIA IN MANU NOBIS EST 
A GYŐZELEM A KEZÜNKBEN VAN 

Levehetsz a játéktábláról  
1 vagy 2 üres pallót, anélkül  

hogy másikkal pótolnád. 

 

 

ANIMI IMPERIO, CORPORIS 
SERVITIO MAGIS UTIMUR 
TESTÜNKBEN ÉS LELKÜNKBEN ÉL AZ ERŐ 
Akolitád akár 4 mezőt is léphet 
mindössze 2 AP-ért. 

 

QUIN IGITUR EXPERGISCIMINI?  
MIÉRT NEM KELSZ FÖL? 

Választhatsz egy vagy két teljesen üres pallót 
(amin nincs Akolita és könyv sem),  

és átrakhatod a tábla bármelyik szabad mezőire. 

 

 
 



 
ELŐKÉSZÜLETEK 
1. Az elveszett könyvek elhelyezése a pozíció lapkák alapján 
2. Pallók lerakása egyesével (a végén minden könyvnek pallón kell lennie, ugyanazon a pallón nem lehet 2 egyforma színű könyv) 
3. Kártyák kiosztása (4: 4-5-5-6, 3: 4-5-6, 2: 4-5; sosem lehet 3-nál több „Liber Fidei” kártya a kezedben!) 
 

A JÁTÉK MENETE 
Minden körben 6 Akciópontot (AP) használhatsz fel. A körödben fel nem használt AP-ok elvesznek.  
Az 1-5 lépéseket ebben a sorrendben kell végrehajtani! 
 

1. Cserélhetsz kártyákat (nem kötelező) 
1 AP-ért eldobsz 2 kártyát a kezedből és húzhatsz egyet.  
VAGY  
2 AP-ért eldobsz 2 kártyát a kezedből – ebből az egyik „Liber Fidei”! – hogy választhass egy újat. 

 
2. Kijátszhatsz kártyákat 

→„Incertus Movet in Aere Sospeso” kártyákat palló mozgatáshoz, forgatáshoz és  
Mozgatás: csak a kártyán látható fajtát, mezőnként 1 AP, ha Akolita is áll rajta, akkor +1 AP! 
  Egy kör alatt két azonos kártyát nem lehet kijátszani ugyanarra a pallóra!. 
Forgatás: 90°vagy 180°: 2 AP. Két forgatásnál másodjára új tengelyt kell választani. 

 
→ „Liber Fidei” kártyákat különleges akciókhoz; ezek hatását azonnal végre kell hajtani! 

 
3. Lépsz az Akolitáddal (annyi mezőt, ahány „Incertus Movet” kártyát kijátszottál) 
 Mozgási szabályok: átlósan nem lehet, csak pallón, másik Akolitát csak kikerülni lehet) 
 

4. Eldobod a kijátszott kártyákat →Incertus Movet a dobópakliba kerül, a Liber Fidei magad elé) 
 
5. Húzol kártyákat (míg 6 nem lesz a kezedben; Liber Fideiből max 3!) 

 

Minden körben van egy Ingyen Akciód is, amit bármikor felhasználhatsz: 
Akolita lép 1 mezőt VAGY szabad palló (nincs rajta Akolita!) mozog VAGY forog.  
Megmaradt AP-ot nem lehet hozzáadni az ingyen akcióhoz! 
 

JÁTÉK VÉGE: ha az egyik játékos megtalálta mind a négy Elveszett Könyvét. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Készítette: szoffi 
http://www.jateklap.hu 
Játéklap – Társasjáték és 
Kártyajáték Portál  


