
 

BARBARIANS 
A köröd végén nem lehet átcsoportosítani a csapataidat. Ha az utolsó 
hódításod sikertelen, a megmaradt fajlapkákat tedd magad elé egészen 
a következô körödig. 
 
 

HOMUNCULI 
Minden alkalommal, amikor a fajt+különleges kombinációt kihagyjátok a 
választás alkalmával és tesztek rá egy gyôzelmi érmét, a dobozból ki kell 
venni +1 fajlapkát is (amíg van) és azt is rá kell helyezni a faj-különleges 
képesség kombinációra. Ezek a fajlapkák hozzáadódnak azokhoz a 
lapkákhoz, melyeket a faj+különleges képesség miatt kapna az a játékos, 
aki végül kiválasztja ezt a kombinációt. 
  

LEPRECHAUNS 
Átszervezés alatt tegyél 1 véka aranyat bármelyik (vagy akár mindegyik) 
régióra, amelyet a fajod birtokol. Minden véka aranya, amelyik még 
jelen lesz a következô köröd kezdetén magadhoz veheted és 1 gyôzelmi 
érmét fognak érni a végelszámoláskor. Ha ellenfeled meghódít egy ilyen 
területedet, megkapja az aranyat a terület helyett. A megmaradt  aranya-
kat a következô fordulókban használhatod, amíg el nem fogynak. 

 

 

 

PIXIES 
Csapatátcsoportosításkor csak egyetlen lapkát hagyhatsz minden 
régióban, amit fajod birtokol. A többit le kell venned a tábláról a 
következô köröd kezdetéig. Akkor újra használhatod ôket hódításra.  
 
 
 

PYGMIES 
Minden alkalommal, amikor elveszítesz egy fajlapkát dobj a 
megerôsítô kockával és annyi új fajlapkát kapsz a tartóból ahányat 
gurítottál (mindaddig, amíg a tárolóból el nem fogynak). Helyezd el 
a táblán ôket az aktuális játékos körének végén. 

FAJOK 

© 2010 Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved. (fordította: Tibcsy) 



 

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK 

BARRICADE 
Minden köröd végén kapsz +3 gyôzelmi érmét, ha csapataid 4 vagy kevesebb területet 
birtokolnak. 

 

 

CATAPULTCATAPULTCATAPULTCATAPULT    
Egyszer egy körben elhelyezheted a katapultot egy olyan területedre, melyet birtokolsz, hogy 
meghódíts egy másik területet, mely 1 régió távolságra van (de nem szomszédos veled). 
Mindehhez egyel kevesebb faj lapkára lesz szükséged, mint a szokásos. A katapult használható 
arra is, hogy megtámadj egy másik területet, ami a tavon túl van, de nem a tengeren túl. Az a 
régiód, melyen a katapultot elhelyezted immunis más faj támadására. A képesség eltûnik, 
mihelyt fajod hanyatlásba fordítod. 

 
 

CORRUPTCORRUPTCORRUPTCORRUPT    
Kapsz 1 bónusz érmét minden alkalommal, amikor ellenfelednek sikerül meghódítania egy aktív 
fajoddal birtokolt területet. 

 

 

 

IMPEIMPEIMPEIMPERIALRIALRIALRIAL    
Három elfoglalt terület fölött, minden általad elfoglalt területért +1 gyôzelmi érmét kapsz 
minden köröd végén. (pl. ha 5 területet birtokolsz, a köröd végén 2 bónusz érmét kapsz.) 
 
 
 

MERCENARYMERCENARYMERCENARYMERCENARY    
Minden alkalommal, amikor meghódítasz egy területet, fizethetsz 1 gyôzelmi érmét azért, hogy 
csökkentsd a szükséges fajlapkák számát 2-vel. A minimális egyre azért szükség van. Az utolsó 
támadás kísérlet alkalmával, a megerôsítô dobás után is fizetsz azért, hogy csökkentsd a 
szükséges fajlapkák számát. 
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