
 
 

A játék menete 
Az kezdi a játékot, akinek a legfurább a füle. A játék órajárás szerint megy. Mikor a fordulójelző az utolsó mezőre 
kerül a fordulószámlálón, az utolsó kör következik és játék végetér. A legtöbb győzelmi érmét összegyűjtő 
játékos nyeri el a győztesnek járó címet. 
 

I. Az első kör 
1. Válassz egy fajt és különleges képesség kombinációt  (3. oldal) 
• Válassz egy kombinációt és fizess 1 érmét minden felette lévőre. 
• Vedd el a kombinációt az esetleg rajta lévő érmékkel együtt. 
• Vedd magadhoz a megfelelő mennyiségű faj lapkát, amit a kombináción látható számok összege ad. 

 
2. Hódíts meg pár régiót  (4. oldal) 
• Első hódítás: Hacsak nem félszerzetekkel vagy, az első hódítást határmenti régión kell, hogy megejtsd 

(tábla széle, tengerpart). 
• Minden hódítás: A meghódítani kívánt területnek szomszédosnak kell lennie (általában) egy már előzőleg 

sajáttal. Szükséged lesz: 2 faj lapkára +1 lapkára minden ellenfél lapkáért, elveszett törzs lapkáért, sátorért, 
erődért, hegyért vagy troll búvóhelyért a területen. Ha ellenfél van a területen, elveszít egy lapkát, ha van 
több, visszaveszi a kezébe a köröd végéig, amikor visszateheti őket a megmaradt régióira. 

• Utolsó hódítás: Az utolsó hódításhoz dobhatsz az erősítő kockával. Kockadobás előtt kell megnevezned a 
régiót. A kockán minden kis négyzet lapkának számít. 
Minimum 1 lapka: Fajodtól, különleges tulajdonságodtól, kockadobástól függetlenül, mindig kell legalább egy 
lapka a hódításhoz. 

• Csapatátszervezés: A köröd végén újraszervezheted az egységeket védelmi célból, de vigyázz arra, hogy 
minden területen legalább 1 lapkát hagynod kell. Ha ellenfeled visszavett a kezébe lapkákat, mert 
elfoglaltad a területét, akkor ő is most pakol. 

 
3. Gyűjtsd be a  győzelmi érméket  (5. oldal) 
• Minden terület után kapsz 1 érmét (aktív vagy hanyatló, mindegy). 
• Megkapod a fajod vagy különleges képességek adta érméket is (általában csak az aktív). 
• A pénzed titkos a többiek előtt. 

 

II. Következő körök 
Terjeszkedj új hódításokkal  (6. oldal) 
• Csapatok felkészítése: 1 lapkát hagyva minden területeden, vedd a többit a kezedbe. Ha úgy akarod, 

elhagyhatsz területeket (akár az összeset), de azokért már nem fogsz pénzt kapni a kör végén. 
• Hódítás: Hódíts meg újabb (általában szomszédos) területeket a hódítási szabályok betartásával (I./2) 
 

VAGY 
Fordulj hanyatlásba  (6. oldal) 
• Az aktuális fajod jelzőjét fordítsd meg, hogy a hanyatlást jelző szürke oldala legyen felfelé, és dobd el a 

különleges képesség jelzőt 
• Területeiden fordíts át egy lapkát a hanyatló oldalára, a többit tedd vissza a tartóba 

• Ha még van korábbi időkből hanyatló néped a táblán, ők azonnal lekerülnek, faj jelzőjük pedig a pakli aljára 

• A következő köröd úgy kezdődik, mintha az első lenne (I.1) 
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AMAZONOK: Hódításaidhoz 
további 4 amazont használ-
hatsz, de a kör végén vissza 
kell venni őket. 

 

FÉLSZERZETEK: Az első hódítást 
bárhol kezdhetik. Az 1. két terület-
re tegyél 1-1 földi üreget, hogy 
megvédd a félszerzeteket az 
ellenfél támadásaitól.  

 

MÁGUSOK: A körödben ellenfelen-
ként egyszer, hódíthatsz új szom-
szédos területet úgy, hogy kicseré-
led az ellenfeled egy lapkáját a 
saját mágus lapkádra. 

 

TÖRPÉK: A köröd végén 
minden bánya terület, 1 
bónusz érmét ér, még 
hanyatlásban is. 

 

EMBEREK: A köröd végén minden 
szántóföldért, melyen embereid 
gazdálkodnak, 1 bónusz érmét 
kapsz. 

 

TRITONOK: Minden vízparti terület 
meghódításához eggyel kevesebb 
tritonlapkára lesz szükséged. Min. 1 
szükséges. 

 

ELFEK: Ha egy faj elhódítja 
területedet, minden lapkát 
visszavehetsz a kezedbe, 
nem kell eldobni egyet sem. 

 

ORKOK: Minden olyan nem üres 
területért, amit az aktuális köröd-
ben hódítottál meg orkjaiddal, 1 
bónusz érmét kapsz. 

 

TROLLOK: Rakj troll búvóhely lapkát 
minden területre, amit elfoglalsz, ez 
eggyel növeli védekezési képessé-
gedet, még hanyatlásban is. 

 

GHOULOK: Minden ghoul 
lapkád a táblán maradhat, 
mikor eljön a hanyatlás ideje. 
Támadni is tudnak. 

 

PATKÁNYFAJZATOK: Nincs semmi-
féle faji tulajdonságuk, csupán az, 
hogy nézd, mennyien vannak! 

 

VARÁZSLÓK: Minden varázslatos 
terület 1 bónusz pontot ér. 

 

ÓRIÁSOK: Heggyel szomszé-
dos régiók meghódításának 
1 óriás lapkával kevesebbel 
is nekivághatsz. A minimális 
1 lapka szükséges. 

 

CSONTVÁZAK: Átszervezéskor 
vehetsz egy csontváz lapkát a 
tartóból minden 2, olyan nem 
üres területért, amit az aktuális 
körödben hódítottál meg. 

 

 

 



ALKIMISTA:  
Köröd végén 2 bónusz 
érmét kapsz, amíg 
nem fordulsz 
hanyatlóra. 

SÁRKÁNY:  
A körödben egyszer, 
megtámadhatsz 
bármilyen területet 
egy szál lapkával. 

DOMBOS:  
1 további érmét kapsz 
köröd végén minden 
elfoglalt dombos 
területért. 

LELKES:  
A lélekhez társított faj 
hanyatló állapota nem 
számít bele a hanyat-
lásba fordulási limitbe. 

RETTENTHETETLEN: 
Minden hódításod kez-
detén használhatod a 
kockát. 

REPÜLŐ:  
Elröppenhetsz 
bármelyik régióba, 
szomszédosnak sem 
kell lenniük. 

KERESKEDŐ:  
Gyűjts be 1 érmével 
többet köröd végén 
minden saját 
területért. 

SZÍVÓS:  
Egy hódító köröd végén 
is rögtön hanyatlásba 
fordulhatsz.  

SÁTRAS:  
Tedd le az 5 tábor 
lapkát bármelyik 
területedre, védekező 
erőd eggyel nő.  

ERDŐS:  
Erdőnként +1 győzelmi 
érme jár. 

LOVAS:  
Dombos vagy szántó-
földi területet eggyel 
kevesebb faj lapkával 
is meghódíthatsz. 

MOCSARAS:  
1 érmével többet kapsz a 
mocsaras területekért. 

KOMMANDÓS: 
Szomszédos terület 
hódításakor eggyel 
kevesebb faj lapka is 
elég. Min. 1 kötelező. 

MEGERŐSÍTETT:  
Körönként egyszer, 
lerakhatsz egy erődöt, 
ami +1 bónusz, amíg 
aktív, +1 védelem is. 

FOSZTOGATÓ:  
Minden nem üres 
területért, amit ebben 
a körben foglaltál el, 
+1 bónusz érme jár. 

ALVILÁGI:  
Minden barlangos terüle-
tet eggyel kevesebb faj 
lapkával tudsz 
meghódítani. 

DIPLOMATA:  
Köröd végén válassz 
egy aktív ellenfél fajt, 
akit nem támadtál 
meg. Békében vagy-
tok, ő sem bánthat. 

HŐSIES:  
A 2 hőssel megvéd-
heted 2 területedet 
mindentől. 

TENGERJÁRÓ:  
A tengereket és a 
tavakat is meg tudod 
hódítani. 

GAZDAG:  
Az első köröd végén, 
tehát csakis egyszer, 
gyűjts be 7 érmét. 

 


