
SZABÁLYOK A TAKTIKAI JÁTÉKHOZ 
 

Alapvetõen az alapjáték szabályai érvényesek. Az ettõl való eltérések itt következnek: 
 

JÁTÉK ELÕKÉSZÜLETEK 
 
Keverd meg az akciókártyákat és lefordítva tedd a határkövek másik végére. (az egyiken 
a sima pakli van – a ford.) 
 

A JÁTÉK 
 

A játékos szabadon választhat, hogy alap- vagy akciókártyát játszik ki. A kör végén 
abban is szabad, hogy melyik pakliból tölti fel a kezében levõ kártyákat hatra. Ha 
mindkettõ pakli elfogyott, akkor persze nem tud már húzni. A játék ettõl még folytatódik. 
 
Az akciókártyák befolyásolják a csapatokat. Ha a játékos nem tud alapkártyát kijátszani, 
passzolhat vagy akciózhat. Ez két esetben fordulhat elõ: 
1) a játékos minden határkövéhez lerakta három-három emberét, vagy 
2) már csak akciókártya van a kezében. 
 

HATÁRKÖVEK 
 

Az akciókártyákkal meg lehet akadályozni, hogy az ellenfél határkövet kaparintson 
magához. A már megszerzett határkövekre viszont nincs hatással. 
 

AZ AKCIÓKÁRTYÁK 
 

10 akciókártya van, ezek az alapkártyák helyett játszhatók ki, hogy megváltoztassuk az 
alakuló csapatokat. Egy játékos bármennyi akciókártyát birtokolhat, de összesen nem 
lehet több hat kártyánál a kezében. Viszont mindig csak eggyel több akciókártyát játszhat 
ki, mint az ellenfele. Ez azt jelenti elsõsorban, hogy a játékos tulajdonképpen bármikor 
akciózhat, hacsak nem tette ezt már többször, mint az ellenfele. Minden akciókártyának 
különleges tulajdonságai vannak, ez alapján 3 csoportba soroljuk õket: 
 

1. SZELLEM KÁRTYÁK 
 

Vezetõ (MacFarlande, MacGregor): a vezetõk a jokerek. 
Bármelyik alap kártyát helyettesítik, értéküket és színüket 
akkor kell meghatározni, amikor a határkõ megszerzése a 
tét. 
 
Például: ha egy piros hetes van az asztalon és egy vezet4vel 
bõvítjük a csapatot, egy további piros 5, 6, 8, 9 Rendezett 
törzsnek számít vagy egy másik hetes Skót MacHótt 
csapatnak. Minden játékos csak egy Vezetõt használhat fel   
az oldalán; ha felhúzza a második Vezetõt, az a kezében 
marad a játék végéig. 

 
 



Erõsítés: ezzel a kártyával is alap lapot  
helyettesítünk, bármilyen hetes értékben.  
A kártya színe és értéke (ami háromnál  
nem lehet több) akkor kerül megállapításra,  
ha a határkövet akarja megszerezni valame- 
lyik játékos. 

 

 

 

 

 

Pajzs hordozó: alap kártyát helyettesít; színe és értéke 
(ami háromnál nem lehet több) szintén akkor kerül 
megállapításra, ha a határkövet akarja megszerezni 
valamelyik játékos. 

 

 

 

 

2. TERÜLET KÁRTYÁK 
 

Ezeket a kártyákat ugyanúgy felfordítva tesszük le, mint a többit, de hagynunk kell helyet 
az alapkártyáknak. 

 

 
Köd: megakadályozza a kiszemelt  
határkõnél a további csapatbõvítést.  
A határkõ birtokva vétele az elõzetesen  
lerakott kártyák összértékén múlik.  
Tehát itt csak az értékek számítanak a  
csapatformáció nem! 

 
 

 

Dagonya: a határkõ megszerzéséhez a csapatnak négy 
skótra van szüksége. Ez lényegesen megnehezíti a törzs 
vagy Skót MacHótt csapat létrehozását. 

 

 

 

3. KÜLÖNLEGES KÁRTYÁK 
 

Ezeket a kártyákat az akciós kártyapaklinak arra az oldalára tesszük, ahol a játékos 
kijátszotta õket. Minden kijátszott kártya látható legyen a játék végéig! 

 
 

Felderítõ: a játékos húzhat 3 kártyát  
valamelyik pakliból, majd kiválaszt a  
kezébõl kettõt, és azokat teszi a  
megfelelõ pakli tetejére (lefordítva). 

 
 



 

Átcsoportosítás: a játékos választhat egy normál vagy 
egy akciókártyát a saját oldalán a még versenyben levõ 
határkövek mögül. Ezt a kártyát lerakhatja egy alakuló 
csapatához, vagy felfordítva a megfelelõ paklira az õ 
oldalán. A többi kártyát nem érinti az akció. 

 
 

 
 

Dezertõr: a játékos kiválaszt egy normál  
vagy egy akciókártyát az ellenfél még aktív  
határkövei mögül és felfordítva a  
megfelelõ paklihoz teszi az ellenfél oldalán.  
A többi kártyát nem érinti az akció. 

 
 

 

 
 

Áruló: a játékos elvesz egy normál kártyát (akciót nem!) 
az ellenféltõl bármelyik aktív határkõ mögül és egy saját 
alakuló csapatába irányítja. 

 
 
 
 

fordította: szoffi 
csokazsofi@yahoo.com 


