
A játék előkészítése:

Válaszd ki a játékosok számánál eggyel kevesebb játékoshoz szükséges térképet. Tedd 
a Necromanta szigetet a központi tóra és rakj rá egy szellem lapkát. A maradék 13 
szellem  lapkát  és  a  Lelkek  kútját  add  oda  a  kezdő  játékostól  jobbra  ülő  első 
játékosnak.  Ő lesz a  Necromanta.  Húznia  kell  6  speciális  képességet  (ha az Átkot 
(Cursed),  a  Lelket  (Spirit)  vagy  a 
Szívósságot  (Stout)  húzza,  újat  kell 
húznia  helyettük).  Ezután  kiválaszt  a 
hatból egyet és leteszi a lelkek kútjával 
együtt  a térkép mellé. Ez lesz az első 
Speciális  Képessége  a  Szellemeknek. 
A  maradék  öt  képességet  a 
Necromanta  megkapja  a  13  Szellem 
lapkával együtt, amikből a játék során 
tud majd választani (vásárolni). Ezután 
a játék előkészítése a rendes szabályok 
szerint folytatódik.

A játékosok köre:

A játékot az alábbi különleges szabályokkal kell játszani:

- minden térképről a tartóba lekerülő faj lapka (tehát ami nem a játékos kezébe kerül 
vissza,  azaz  az  első)  a  tartó  helyett  a  Lelkek  kútjába  kerül  (az  elveszett  törzs,  a 
játékosok fajlapkái és a Szellemek is) úgy, hogy mindig a Szellemek vannak felül a 
kútban a lapkák közül.  Minden hanyatlásba forduló nép esetén az extra lapkákat a 
tartóba és nem a lelkek kútjába kell tenni.



- a  Szellemek  (Necromanta  játékos)  által  uralt  területek  a  rendes  szabályok  szerint 
foglalhatók  el,  az  első  Szellem  lapkát  a  Lelkek  kútjába  tesszük,  az  összes  többi 
visszakerül a Necromanta birtokába amiket a játékos köre végén a Necromanta ismét 
visszahelyezhet  az  általa  birtokolt  terület(ek)re.  Ha  nincs  ilyen  terület,  akkor  a 
Necromanta a Szigetre helyezi őket.

- minden  egyes  játékos  körének a  végén,  a  Necromanta  új  Szellemeket  helyezhet  a 
Szigetre.  Minden  4  lapkáért  (először  a  Szellem lapkákat  kell  felhasználni),  ami  a 
Lelkek kútján van, egy-egy Szellemet helyezhet a Szigetre. A Kútról lekerülő Szellem 
lapkák a Necromantához kerülnek tartalékba vissza (ezeket nem teheti fel a kör végén 
a térképre), míg minden másik faj-lapka a tartóba kerül. Amennyiben kevesebb, mint 4 
lapka van a Kúton, a maradék ott marad.

A Necromanta köre:

1. Szellemek és Speciális képességek használata:

A  korábbi  körökben  megszerzett 
győzelmi  pontokból  a  Necromanta 
vehet  (annyi  érméért,  amennyi 
Különleges  képesség  éppen  aktív  a 
Necromantánál plusz amennyi Szellem 
a  térképen  és  a  Szigeten  található,  a 
Kútban levők nem számítanak bele) 

a) egy  Szellemet  a  tartalékból  és  a 
Szigetre helyezheti vagy

b) választhat  egy  új  Speciális 
Képességet  az  eddig  nem  aktívak 
közül  (tehát  az  elején  az  5  neki 
kiosztott,  de  fel  nem  használt 
közül).

A  Necromanta  annyi  Szellemet  és 
Speciális  Képességet  vehet,  amennyit 
csak tud a körében, a megvett Speciális 
Képesség  hatása  összeadódik  a 
korábbiakéval.

2. Régiók elfoglalása:

A Necromanta  a  Szellemekkel  a  rendes  szabályok  szerint  foglalhat  el  régiókat.  A 
Necromanta szempontjából  szomszédos régiók a Központi  Tó melletti  területek.  A 
Szigetre nem kell Szellemet tennie és a Szigetet nem támadhatják más játékosok, azaz 



a Sziget védett mindenkivel szemben. A Szigetről a Necromanta, körének kezdetén 
felszedheti a Szellemeket és foglalásra használhatja őket.

3. Pontszerzés és új Szellemek letétele

A Necromanta, köre végén a rendes szabályok szerint kap győzelmi pontokat (1/régió 
+ a Speciális Képességek bónuszai). Minden uralt régiója után a Necromanta kap egy 
Szellemet a tartóból (tartalékból), amit a Kútra helyez. Ha minimum 4 Szellem van 
már a Kútban, új Szellemet helyezhet a Szigetre.

4. Győzelem

Ha a Necromantának nincs több Szelleme tartalékban vagy a Kútban (tehát az összes 
Szellem a térképen vagy/és a Szigeten van), azonnal győz! Ha ez nem következik be a 
játék során, a játék végén a rendes szabályok szerint kell győztest hirdetni.

Egyéb szabályok:

- A többi játékos a Szellemeket úgy kezeli, mint az elveszett törzs tagjait (= semleges 
fél), tehát nem lehet pl. megnemtámadási paktumot kötni a Necromantával stb.

- Az Elfek nem kerülnek a Kútba a térképről történő levételkor, hanem az őket irányító 
játékos  kezébe  kerülnek vissza.  Hanyatlásba  forduláskor  azonban  a  tartó  helyett  a 
Kútba kerülnek.

- A Sziget nem minősül normális régiónak, azaz nem foglalható el más játékos által és 
nem ad győzelmi pontot, sem Szellemet a Necromantának.

- végül,  de  nem utolsó  sorban,  könnyítheted  a  Necromanta  játékát:  1-2  Szellemmel 
kevesebbel is indulhat a Necromanta a kezdéskor.

fordította: kerlac

javította: fisha


