
A Stone & Relic játékban a játékosok hatalmas 
uralkodók, egy uralkodó hatalmassága azon-
ban arányos a királysága hatalmasságával. 
Minden játékos a királyságát fejleszti, gyara-
pítja vagyonát, és megpróbálja megszerezni 
magának a 4 Relikviát.
A játékosok számos módon játszanak ki kár-
tyákat, melyek mindegyike a leghatalmasabb 
királyág elérése felé vezet. A játékosok azon-
ban nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy mi 
történik a többi királyságban. A játék végén a 
leghatalmasabb királysággal rendelkező 
játékos lesz a leghatalmasabb uralkodó és ő 
nyeri a játékot.

ELŐKÉSZÜLETEK
Keverd meg a 4 Relikvia kártyát és helyezd 
őket egy felfelé fordított pakliba rendezve a 
játékterület közepére. Helyezd a 2 Bónusz 
kártyát a játékterület szélére. Adj minden 
játékosnak egy Vagyon kártyát. Keverd meg a 
80 Királyság kártyát és ossz minden játé-
kosnak 5-öt. A játékosok az általuk választott 
módszerrel eldöntik, hogy ki hajtja végre az 
első fordulót, és a játék elkezdődik.

A KÁRTYÁK
Királyság Kártyák
80 Királyság kártya létezik. Minden Királyság 
kártya egy Képződményt (természetes, vagy 
mesterséges) ábrázol, valamint a következő 
fontos információkat: A Képződmény Nevét, a 
Pontszámát, a Relikvia Kapcsolatát, a 
Képességét, és a Hatalom Értékét.

Pontszám

A Képződmény 
Neve

Relikvia 
Kapcsolat

Képesség

Hatalom Érték

_____________

_________________

PONTSZÁM
Ez az érték azt mutatja, hogy mennyit ér a
Képződmény a játék végén.

RELIKVIA KAPCSOLAT
Ez mutatja a kártya Relikvia Kapcsolatát. A 
Relikvia Kapcsolatok számos szempontból is 
jelentős szerepet játszanak a játékban. Minden 
Képződménynél fel van tüntetve a 4 Relikvia 
egyike.

KÉPESSÉG
Ez a Képződmény Képessége. Minden 
Képződmény rendelkezik képességgel. A 
szöveggel feltüntetett képességek passzívak, 
és csak bizonyos dolgok hatására fejtik ki 
hatásukat. A dőlt betűs szövegek Varázs 
Képességek, amelyet a játékosok 1 alkalom-
mal használhatnak, amikor eldobják a lapot a 
kezükből.

HATALOM ÉRTÉK
Ez a kártya Hatalom Értéke. Ez határozza meg 
azt, hogy ki kaphat meg egy Relikviát és ki 
rendelkezik a legtöbb Vagyonnal a játék 
végén.
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Város Kártyák
Minden Királyság kártya 
hátoldala egy Város Kártya. A 
Város kártyák különleges tí-
pusú Képződmény kártyák, a 
Terep kártyák hasznosításával
kerülnek kifejlesztésre.
Minden Város kártya Pontszáma 3. Továbbá 
minden olyan Város kártya, amelyik a játékos 
Királyságában található, plusz 1-et ad a Va-
gyon Értékéhez a játék végén, valamint plusz 
1-et a Befolyás Értékéhez, amennyiben egy 
Relikviát is kap.

Relikvia Kártyák
4 Relikvia kártya létezik, 
amelyeket a játékosok megpró-
bálnak megszerezni. A legfelső 
felfelé fordított Relikvia az 
Aktuális Relikvia. Minden re-
likvia rendelkezik egy Bónusz
Befolyás Szimbólummal. Azon
Relikviára kijátszott Befolyás kártyák Ha-
talom Értéke, amelyek Relikvia Kapcsolata 
megegyezik a Bónusszal, 1-gyel növekszik.

Vagyon Kártyák
Minden játékos rendelkezik 
egy-egy Vagyon kártyával. 
Amikor egy játékos a Vagyon 
Akciót választja, akkor a lap ez 
alá a kártya alá kerül.

Bónusz Kártyák
2 Bónusz Kártya létezik, ame-
lyek a játék végén kerülnek a 
játékosokhoz.

A Jólét Kártya a legnagyobb 
Vagyonnal rendelkező játékos-
hoz kerül a játék végén.

A Legnagyobb Királyság 
Kártya ahhoz a játékoshoz ke-
rül a játék végén, aki a legtöbb 
Képződménnyel rendelkezik a 
Királyságában.

JÁTÉKMENET
A Stone & Relic játék fordulók sorozatából áll. 
A Kezdő Játékosé az első forduló, majd az 
órajárás irányában következik a többi játékos. 
Ezután a játékosok addig hajtanak végre 
fordulókat, amíg 1 játék vége feltétel nem tel-
jesül. Ekkor minden játékos végrehajt még 1
utolsó fordulót, és a játék véget ér. A Bónusz 
kártyák kiosztásra kerülnek és a pontokat 
össze kell adni.

EGY JÁTÉKOS ELSŐ FORDULÓJA
Minden játékos az Első Fordulójának elején, 
kiválaszt 1 Képződményt a kezéből és képpel 
felfelé a játékterületére helyezi, ezzel elkezdve 
Királyságát, valamint 1 kártyát a kezéből, 
lefelé fordítva a Vagyon kártyája alá tesz.

A JÁTÉKOS FORDULÓI
Minden játékos fordulója 3 lépésből áll: a 
Forrás Lépés, a Terjeszkedés Lépés, és a 
Relikvia Lépés. Miután egy játékos, ebben a 
sorrendben, végrehajtotta mind a 3 lépést, a 
fordulója véget ér. A balján ülő játékos fordu-
lója következik.

Forrás Lépés
A Forrás Lépés során a játékos kártyákat húz 
és Akciókat szerez, amelyeket a Terjeszkedés 
lépés során használhat fel.
A játékos húz 2 kártyát. Ezután húz 1 további 
kártyát, amennyiben bármelyik másik játékos 
több Képződménnyel rendelkezik a Királysá-
gában, mint ő.
A játékos kap 1 Akciót, hogy a Terjeszkedés 
Lépés során felhasználhassa. Dönthet úgy, 
hogy eldob 1 kártyát a kezéből, hogy ezzel to-
vábbi 1 Akcióhoz jusson.

Terjeszkedés Lépés
A Terjeszkedés Lépés során a játékos 
felhasználja azokat az Akciókat, amelyeket a 
Forrás lépés alkalmával kapott. Az Akciók 
felhasználására 4 különböző lehetősége nyílik. 
Használhat: egy Építés Akciót, egy Varázslat
Akciót, egy Vagyon Akciót és egy Befolyás
Akciót.
Az olyan események során, amelyeknél a 
játékos 1-nél több akciót használ, ott ő dönti 
el, hogy milyen sorrendben, illetve kombiná-
cióban használja fel akcióit.

______________

_________________________________

_______________________



ÉPÍTÉS AKCIÓ
Amikor a játékos egy Építés Akciót választ, 
akkor egy Képződményt a kezéből a Királysá-
gába helyez, a legalább 1, már a Királyságában 
található másik Képződmény mellé.
Egyes Képződmények bónusz képességgel 
rendelkeznek, amikor egy másik Képződmény 
mellé építik őket, ezeket a Képződmények az 
Alkotások. Ezek a képességek nem opci-
onálisak. Megfontolt játékkal, lehetséges egy 
Képződményt 2, vagy több Alkotás mellé 
építeni. Amikor egy ilyen esemény adódik, 
akkor a játékos dönti el, hogy milyen sorrend-
ben érvényesíti a képességeket. Azonban nincs 
olyan Képződmény, amelynek képessége 
azonnal a megépítése után kifejti hatását.

Jon felhasznál egy Építés Ak-
ciót arra, hogy A Burjánzás
Képződményt a Királyágába
helyezze, egy Alkotás, a Feke-
te Forrás szomzédságába. A
Fekete Forrás lehetővé teszi a
játékos számára, hogy húzzon
1 lapot, amikor mellé építkezik,
tehát Jon húz 1 lapot.

A játékos arra is használhat egy Építés Akciót, 
hogy Hasznosítson egy Terep Képződményt a 
Királyságában. Ehhez egyszerűen át kell fordí-
tania a lapot a Város oldalára.
Meg kell jegyezni, hogy amikor egy Terep 
Képződmény Hasznosításra kerül, akkor 
elveszíti minden, a Képződmény oldalra 
vonatkozó tulajdonságát. A játék hátralevő 
részében ez egyszerűen egy Város kártya ma-
rad (hacsak valami miatt át nem fordul).

VARÁZSLAT AKCIÓ
A játékos úgy használhat fel egy Varázslat 
Akciót, hogy eldob egy Képződmény kártyát a 
kezéből, hogy használja annak Varázslat 
képességét. Nem minden Képződmény 
rendelkezik Varázslat� képességgel. A 
Varázslat Képességek dőlt betűs képesség
szöveggel vannak jelezve.
Egy Varázslat Képességet a kártyán 
feltüntetett sorrendben kell végre-
hajtani.
Jeb egy Varázslat Akciót használ, hogy
eldobja a Rettegés Csarnokát, hogy
használja annak képességét.

VAGYON AKCIÓ
Amikor a játékos egy Vagyon Akciót használ, 
akkor kiválaszt egy kártyát a kezéből és kép-
pel lefelé a Vagyon Kártyája alá helyezi. A 
játék végén, a Vagyon Kártyája alatt a legtöbb 
Hatalommal rendelkező játékos bónusz pon-
tokat kap.
Nincs korlátja annak, hogy egy játékosnak 
hány lapja lehet a Vagyon Kártyája alatt.

BEFOLYÁS AKCIÓ
Amikor a játékos egy Befolyás Akciót 
használ, akkor 1 kártyát a kezéből, képpel 
lefelé, az Aktuális Relikvia felé eső oldalára 
helyez.
Nincs korlátja annak, hogy egy játékosnak 
hány lefelé fordított Befolyás Kártyája lehet.
Miután egy játékos végrehajtott annyi Akciót, 
amennyit szeretett volna, akkor eldob annyi 
lapot, hogy 4 lap maradjon a kezében.

Relikvia Lépés
A Relikvia Lépés során amennyiben az összes 
játékosét összeadva 7, vagy kevesebb lefelé 
fordított Befolyás kártya van a játékterületen, 
akkor a játékos húz 1 lapot, majd a kezéből 1 
lapot, lefelé fordítva az Aktuális Relikvia felé 
eső oldalára helyez. Ezután a fordulója véget 
ér és elkezdődik a következő játékos fordulója.
Amennyiben az összes játékosét összeadva 8, 
vagy több lefelé fordított Befolyás kártya van 
a játékterületen, akkor az Aktuális Relikvia 
odaítélésre kerül.

A Relikvia Lépés után, minden eldobott kár-
tyát vissza kell keverni a húzópakliba.



A RELIKVIÁK ODAÍTÉLÉSE
Amikor egy Relikvia odaítélésre kerül, akkor 
minden játékos felfedi a Befolyás kártyáit.
Minden játékos összeadja a Befolyás kártyái 
Hatalom Értékeit. Ha valamelyik Befolyás 
kártya Relikvia Kapcsolat Szimbóluma 
megegyezik az Aktuális Relikvia Bónusz 
Befolyás Szimbólumával, akkor annak a 
Hatalom Értéke 1-gyel nagyobb. A játékos az 
így összesített Hatalom Értékhez, további 1-et 
ad minden egyes, a Királyságában található 
Városáért.
A legnagyobb összesített Hatalom Értékkel 
rendelkező játékos kapja meg az Aktuális Re-
likviát, amelyet képpel lefelé a játékterületére 
helyez. Minden felfedett Befolyás kártya az 
eldobott lapok közé kerül.
Egyenlőség esetén azé a játékosé a Relikvia, 
akinek több Város található a Királyságában. 
Amennyiben még ez is egyenlő, akkor az Ak-
tuális Relikvia a játékterület szélére kerül, és 
egyik játékos sem kapja meg.
Amennyiben nem maradt már Relikvia, akkor a
Relikvia Lépést ki kell hagyni.

Az Égkő Gyűrű kerül oda-
ítélésre. Brittnek 2 Befo-
lyás kártyája van. Az egyik
Befolyás kártyája 1 ponttal

többet ér, mert az Aktuális Relikvia Bónusz Szimbó-
lumával rendelkezik. Emellett két Városa is van a Királyságában.
Az összesített Hatalom Értéke 8. Jebnek szintén 8 az összesített 
Hatalom Értéke. Jebnek azonban csak 1 Város van a Királyságá-
ban, így Britt nyer. Elveszi és a játékterületére teszi a Relikviát.

A JÁTÉK VÉGE
Egy játékos fordulója végén, amennyiben nem 
maradt kártya a húzópakliban, illetve eldobott 
lapok sincsenek, vagy ha a játékos Királyságá-
ban a lapok elértek, vagy meghaladtak egy 
bizonyos számot (2-játékos Játékban: 10 Lap,
3-játékos Játékban: 9 Lap, 4-játékos Játékban:
8 Lap), akkor a játék a végéhez közeledik. Még 
minden játékos végrehajthat egy fordulót,    
majd a játék véget ér.
Miután minden játékos kapott egy további 
fordulót, és amennyiben maradt Aktuális Re-
likvia, akkor minden játékos lerakhat 1 lapot a 
kezéből a Befolyás kártyái közé, majd az 
Aktuális Relikvia odaítélésre kerül. A többi 
megmaradt Relikvia nem kerül odaítélésre.

PONTOZÁS
Minden játékos annyi pontot kap, amennyi a 
Királyságában található Képződmények 
összesített Hatalom Értéke.

Ezután minden játékos megszámolja a Király-
ságában található Képződményeit. A legtöbb 
Képződménnyel rendelkező játékos megkapja 
a Legnagyobb Királyság Bónusz kártyát, ami 5 
pontot ér. Egyenlőség esetén senki sem kapja 
meg a Legnagyobb Királyságot.

Minden játékos felfedi a lefelé fordított 
Vagyon kártyáit. Minden játékos összeadja a 
Vagyon kártyái Hatalom Értékét és hozzáad 1-
et minden egyes, a Királyságában található 
Városáért. A legmagasabb összesített Hatalom 
Értékkel rendelkező játékos megkapja a Jólét 
Bónusz kártyát, ami 7 pontot ér. Egyenlőség 
esetén senki sem kapja meg a Jólét bónuszt.

Minden játékos 5 pontot kap minden egyes, a 
birtokában lévő Relikvia kártyáért.

A legnagyobb összesített pontszámmal ren-
delkező játékos nyeri a játékot.

Scout 14 pontot gyűjtött a Királyságában található
Képződmények összesített Hatalom Értékeiből. Királyságában 9
Képződmény található (a Felperzselt Pusztaság egy Terep, és 2
Képződménynek számít). Ugyanannyi pontja van, mint Jebnek,
így senki sem kapja meg a Legnagyobb Királyság Bónuszt.
Scout Vagyonának értéke 8 (6 a Vagyon kártyáiból, 2 pedig a
Városaiból). Megkapja a Jólét Bónuszt, ami 7 pontot ér. 2 Relik-
viája is van, ami 10 pontot ér. Összes Pontszáma 31.


