
Szabályok 

> A normál szabályokon túl, az előkészítéskor keverd meg és készíts egy paklit a Tales & 

Legends véletlenszerűen kiválasztott lapjaiból. A lapok száma a fordulók száma-1 (5 játékosnak 

8-1=7 lap kerül a pakliba). 

> Helyezd el a tábla mellett a “Current event” (aktuális esemény) és “Upcoming Event” 

(következő esemény) lapokat egymás mellé képpel felfelé. Tedd a létrehozott Tales & Legends 

paklit az Upcoming Event lapra képpel felelé, kicsit elcsúsztatva, hogy az Upcoming Event 

felirat látszódjon. 

Variációk 

Tematikus paklik 

Húzhatod az összes Tales & Legends kártyát egy meghatározott tematikus készletből a játék 

elején. Minden témát megfelelő ikon jelez. Hat különböző téma van a készletben. A játékosok 

számától függően 7, 8 vagy 9 lapot használjatok a kiválasztott témából. 

  Az Istenek a fejükre estek    Emlékezetes marad 

  Csodák eladók!     Bitang jó 

  A változás szele     Halálos nyugalom 

Játékmenet 
Minden kör elején (kivéve az elsőt, amikor nem játszunk ki eseménykártyát) az első játékos 

elveszi a Tales & Legends pakli legfelső lapját,és elhelyezi a Current Event kártyán, kicsit 

elcsúsztatva, hogy a Current Event felirat látszódjon. Ennek a kártyának a hatása ebben a 

körben érvényesül, a pakli tetején lévő kártya a következő körben érvényesülő esemény. 

Árverés 

Sok Tales & Legends kártyához van szükség licitálásra. Ez egy körös, vak árverés. Midnen 

játékos elhelyez az öklében annyi győzelmi érmét, amennyit a licitálásra szán ebben a körben. 

Egyenlőség esetén az alacsonyabb játékos nyer. Azok a játékook, akik nem nyertek, 

visszkapják az győzelmi érméiket. A győztes érméi a készletbe kerülnek. 

Kis Világ, Nagy következmények 

Minden Tales & Legends kártya be van sorolva a játékra való befoláysa szerint. Három 

kategória van, amit a megfelelő ikonok jeleznek: 

Mendemondák - Kis hatása van a világra 

Hosszú mesék - Világraszóló hatásuk van 

Nagy legendák - Felforgatják az egész világodat 

A személyes perverzióid vagy elbizakodottságod mértékétől függően felépíthesz paklit kizárólag 

egy bizonyos nehézségű kártyákból. 

Meglepetés! 
Ha vad menetet akarsz, válaszd az egész paklit a Nagy legenda kártyákból, és játssz képpel 

lefelé fordított paklival, így csak az aktuális esemény ismert, a következő már nem. 



 

  The Gods Must Be Crazy (Az istenek a fejükre estek) 
War is Sexy (A háboró szexi): Minden elfoglalt terület 1 (további) győzelmi érmét ér ebben a 

körben. 

White Queen (Jégkirálynő): A kö9r elején a legmagasabb licitet tevő egy környi immunitást kap 

a hanyatló fajának. A győztes összes hanyatlő területe immunis minden támadásra és 

különleges képességre. 

Ungodly Bribe (Istentelen megvesztegetés): A kör elején minden játékos vagy fizet 3 győzelmi 

érmét a készletbe, vagy eldob 2 aktív fajlapkát. Az ebben a körben új fajok 2 fajlapkával 

kevesebbel kezdenek, mint a szokásos. 

Tremor (Reszketés):Minden támadáshoz eggyel több fajlapka kell ebben a körben. 

Malediction (Átok): A kör eleján minden játékos feladja egy területét, a kezábe véve az aktív 

fajlapkákat onnan. Nem támadhatja meg ezt a területet ebben a körben. Ha a játékos 

hanyatlásba forul vagy csak hanyatló faja van, nem érintett. 

Kobold God (Kobold isten): Az aktív fajok nem szereznek pontot ebben a körben (és a 

Különleges Képességeik sem) 

Flooded! (Elárasztott!): A tengereket, tavakat és mocsarakat nem lehet elfoglalni ebben a 

körben. 

The Great Curse (A nagy átok): az összes Különleges Képesség (beleértve a hanyatlókat is) 

hatástalan ebben a körben. A Faj képességek működnek. 

A Gift from the Sky (Égi adomány): A kör elején minden jáékos kap egy győzelmi érmét, amit 

letesz egy általa választott területre. A játék további részében ezek a területek 1 (további) 

győzelmi érmét adnak annak a játékosnak, aki elfoglalja a körében. 

  One for the Ages (Emlékezetes marad): 

Bling-bling: A kör elején minden játékos felfordítja az érméit és elmondja a pontszámát. 

Lost treasure (Elveszett kicsek): A kör elején helyezzetek 1-1 érmét minden Elveszett Törzs 

által elfoglalt területre. Ezek a területek 1 (további) győzelmi érmét érnek minden játékosnak, aki 

elfoglalja azt  a kör végéig. Ezeket a gypzelmi érméket csak az utolsó játékos köre után kell 

eltávolítani, nem előbb, így több játékos is szerezhet pontot a kör folyamán. A megszerzett 

érméket a készletből kell elvenni, nem a tábláról. 

Golden Age (Aranykor): Ebben a körben nem lehet hanyatlásba fordulni 

Ice Age (Jégkorszak): A hegyeket nem lehet elfoglalni ebben a körben. 

Summer of Love (A szerelem nyara): Az a játékos aki egy területet sem foglal el ebben a 

körben 3 további győzelmi érmét kap. 

Youth Power (A fiatalság ereje): Az a játékos aki hanyatlásba fordul ebben a körben 3 további 

győzelmi érmét kap. 

Baby Boom (Gyereközön): A kör elején minden játékos kap egy, az aktív fajához tartozó 

további lapkát a tálcáról (ha maradt még). 

Wizened and Old (Aszott és öreg): ennek a körnek a végén, de a pontozás előtt, minden 

játékos eldob 1-3 a hanyatló fajához tartozó fajlapkát a térképről és azonnal kap 2 győzelmi 

érmét cserébe. 

A Puff of Smoke (Füstfelhő): A kör végén minden játékos, aki hegy területet tart megszállva, 



dob a kockával, és elveszít annyi (aktív vagy hanyatló) fajlapkát, amennyit a kocka mutat. 

  Miracles for sale! (Csodák eladók!): 

Mountain Ore (Hegyi érce): Minden lefoglalt hegy terület 1 (további) győzelmi rmét ér ebben a 

körben 

Philter of Forgetfulness (A felejtés bájitala): A hanyatlásban lévő fajiok nem adnak pontot 

ebben a körben (a különleges képességeik sem) 

Youth Potion N°8 (Fiatalság itala N°8): Ebben a körben minden játékos kiürítheti egy hanyatló 

területét, és kicserélheti az eldobott fajlapká(ka)t egy aktív fajlapkára a tálcáról (ha van ott). 

Tough Love (Kemény szerelem): Ennek a körnek az elején a legmagasabb licitáló az összes 

területet ebben a körben 1 fajtokennel kevesebbel foglalhatja el (mintha Kommandó különleges 

képessége lenne). Legalább 1 fajlapka kell régiónként. 

Rats (Patkányok): Az összes faj képesség (beleértve a hanyatló fajokat is) hatástalan ebben a 

körben. A különleges képességek működnek. 

Necromantic Elixir (Szellem elixír): Árverés erre az elixírre a kör elején. A nyertes játékos 

megtarthatja a különleges képességét és az összes aktív fajlapkáját a térképen, amikor 

legközelebb hanyatlásba fordul. Ezek a fajlapkák úgy működnek, mint az Élőhalottak. 

Art of Combos (A kombinációk művészete): A kör elején húzzátok fel az utolsó Különleges 

Képességet a pakliból és licitáljatok rá. A győztes adja hozzá ezt a képességet az aktív fajához 

(ha van) amíg ez a páros hanyatlásba nem fordul. Ha a győztesnek nincs aktív faja, tegye félre 

amíg új fajt nem választ, és tegye ahhoz. 

Forbidden Forest (Tiltott erdő): Erdő terület nem lehet elfoglalni ebben a körben 

Magic is in the Air (Varázslat van a levegőben): Minden elfoglalt varázslatos terület 1 (további) 

győzelmi érmét ér. 

  Bloody well right (Bitang jó) 
The Great Ride (A nagy futam): A végső támadás kocka dobása előtt, aminden játékos 

visszaveheti az aktív fajlapkáit (egyet hagyva minden megszállt terülten) és használhatja új 

terület elfoglalásához 

Wealth Redistirbution (Vagyon újrafelosztás): Ebben a körben a területek védői nem 

veszítenek fajlapkát a támadás miatt, helyette 1 győzelmi érmét fizetnek a támadónak elfoglalt 

területenként 

Going Down (Lecsúszás): Ebben a körben midnen játékos felhasználhatja a hanyatlóban lévő 

faja egy területen lévő fajlapkáját/it, hoyg megtámadja egy szomszédos területét. A játékos dob 

a kockával. Ha sikeres, a játékos elmozgatja a hanyatló fajlapkáját/it az újonnan elfoglalt 

területre, és felhagyja a másikat. Ha a támadás kudarcot vall, nem történik semmi. 

Handle with Care (Bánj vele óvatosan): Minden elfoglalt területedét egy helyett 2 fajlapkát dobj 

el. Az Elfek 1 fajlapkát dobjanak el.  

Pleasant Riot (Kellemes lázadás): A farmokat nem lehet elfoglalni ebben a körben. 

The Grat Catapult (A nagy katapult): Ebben a körben minden játékos elfoglalhat egy területet, 

ami 1 területnyire van tőle (beleértve azokat, amiktől a tó választja el). 

Blood Brothers (Vértestvérek): Minden játékos egy fajlapkával kevesebbért foglalhatja el a tőle 

jobbra ülő játékos aktív fajával megszállt területeit (de legalább 1 fajlapka szükséges), csak 

ebben a körben. 



Barbarian Invasion (Barbár invázió): Az ebben a körben a táblára kerülő fajok kapnak 3 

további fajlapkát a támadáshoz (használd az Elveszett Törzsek vagy más, éppen játékban nem 

lévő faj lapkáit, ha kevés lenne az eredeti ). Ezek a fajlapkák lekerülnek a tábláról a tulajdonos 

köre végén, a pontozás után. 

Mercenaries (Zsoldosok): Minden játékos csökkentheti 2-vel a támadáshoz szükséges 

fajlapkák számát területenként (a minimális 1 lapkánál nem kevesebbre), 1 győzelmi érméért 

megtámadott területenként. Legfeljebb 2 győzelmi pont (és 2 terület) költhet (foglalható el) ezen 

a módon. 

  Wind of Change (A változás szele) 
Decline and Fall (Hanyatlás és bukás): A kör elején az összes aktív faj azonnal hanyatlásba 

fordul. 

Forest clump (): Minden elfoglalt erdei terület 1(további) győzelmi érmét ér ebben a körben. 

Small time coup (Puccs): A kör elején az 1. játékos helyére licitálás folyik. A győztes licitáló 

kezdi a kört, a többiek órajárás szerint követik. 

Tabula rasa (Tisza lappal): A kör elején minden hanyatlásban lévő fajlapka (beleértve a 

Élőhalottakat és az Elveszett törzseket is) lekerül a tábláról. 

Blue Genes (Kék gének): A kör elején a legmagasabb licitet tevő játékos kiválaszthat egy faj-

képesség összeállítást tetszése szerint (az éppen látható faj-képesség lapokból). A játékosnak 

ki kel fizetnie annyi győzelmi érmét, mintha a kettő Különleges képesség és a hozzá tartozó faj 

közül a magasabbat választotta volna ki. Ezután az így kialakított párost félreteszi a 

legközelebbi fajválasztásig és elrendezi a maradék párosokat ahogy szükséges. 

Wheel of Misfortune (Balszerencsekerék): A kör elején minden játékos átadja az aktív faj-

képesség párosát a tőle balra ülő játékosnak. Akinek hanyatló faja volt, beragadhathat egy nem 

választott fajba, a másik játékos pedi aktív faj nélkül maradhat (ebben az esetben válaszhat egy 

új fajt, mintha az előző körben ment volna hanyatlásba). 

My Land (Hazám): Az a játékos, aki ennek a körnek a végéig a legtöbb (aktív és hanyatló) 

régiót foglalja el, 2 tovvábbi győzelmi érmét kap. Egyenlőség esetén mindegyik játékos 1-1 

érmét kap. 

Here to Stay (Itt maradsz): Nincs átcsoportosítás ebben a körben. Ha nem sikerül a 

kockadobással a támadás, az utolsó támadásban résztvevő csapatok a játékos kezében 

maradnak a következő köréig. 

Heigh-Ho! (Hejhó!): Minden barlangot tartalmazó terület 1 (további) győzelmi érmét ér ebben a 

körben. 

  PAX “the menace” (Halálos nyugalom) 

Plague (Pestis): A kör elején, mielőtt bármelyik játékos lépne, minden játékos eldobja egy aktív 

fajlapkáját a tálcába. 

Ghuluch for President (Mocsárlényt az elnöknek!): Minden elfoglalt mocsár terület 1 (további) 

győzelmi érmét ér. 

Chicken Lake (Csirke tó): Minden játékos, kezdve az elsővel, bedob egy győzelmi  érmét a 

tóba, addig amíg valaki nem akar (vagy nem tud) fizetni. Ez a játékos begyűjti az össze sérmét 

a tóból, de azonnal eldobja az összes hanyatlóban lévő fajlapkáját a térképről. Ha ennek a 

játékosnak nincs hanyatló faja, azonnal eldob helyette 3 aktív fajlapkát. 



Tea Time (Teaidő): Minden játékos a köre végén a szokásos győzelmi érméknek csak a felét 

kapja (felfelé kerekítve) 

Oldies but Goodies (Öreg ember, nem vén ember): A hanyatló fajok (és a különleges 

képessége, ha van neki) dupla pontot érnek ebben a körben 

Pestilence (Dögvész): A Tó és minden vele szomszédos terület eggyel kevesebb győzelmi 

érmét ér ebben a körben (és esetleg értéktelen egyéb hatások híján) 

Drakkars from afar (Messziről jött vikingek): A kör elején minden játékos felveszi az összes 

aktív (vagy Élőhalott) lapkáját egy partmenti területről a választása szerint (ha van neki), és 

átcsoportosítja a többi általa elfoglalt területre. A kiürített területekre 2 elfeledett törzs lapkát kell 

helyezni (ha nincs elég ebből, egy nem használt faj lapkáit kell használni). 

Greedy Gob (Kapzsi goblin): Az ebben a körben legtöbb győzelmi érmét begyűjtő játékos kap 

1-1 további győzelmi érmét a többi játékostól a kör végén. Egál esetén senki nem fizet (és nem 

kap) semmit. 

Famine (Éhínség): A kör végén minden játékos eldob 2 aktív fajlapkát az aktív területeiről a 

választása szerint. Az a játékos aki egy farm terültet tart elfoglalva, csak egy fajlapkát veszít, és 

az a játékos aki kettő vagy több farmterületet, nem veszít fajlapkát. 


