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Istenhozott Stonehengeben  

 

 

 
 



A játék Alkotóelemei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stonehenge több különböző játékelemből áll, amelyek nem 
mindegyike kell minden játékhoz. Következzék egy gyors 
összefoglaló, hogy mit is tartalmaz a doboz: 
 
A szabálykönyv: Ez a füzet tartalmazza, hogy hogy kell játszani a 
dobozban található öt játékot, és hogy mely elemeket kell használni 
hozzájuk. 
 
A játéktábla: A tábla Stonehenge felülnézeti képét ábrázolja. A 
tábla közepe mellett található az áldozókő, egy lapos kőtömb. Az 
áldozókő körüli mezők Stonehenge 19 kis, álló kékköveit 
ábrázolják. Ezeken kívül található patkó alakban öt mező, jelezve, 
hogy hova tehetjük le az 5 trilithont (lásd alább). A három kőből 
álló boltívek Stonhenge legjellemzőbb elemei. A trilithonon túli 60 
mező a kis kövek belső gyűrűjét ábrázolja. Fele fekete (éjszaka), 
fele fehér (nappal). Még kijjebb a külső gyűrű 30 számozott 
mezője a legtávolabbi álló köveket és áthidalókat ábrázolja. 
 
 
 
 
 
 
 

A thrilithon: Az öt nagy hármaskő formáció 
jelképezi az álló trilithonokat. Egy korong 
helyezhető a trilithon fedőkövébe, hogy egy 
adott színnel azonosítható legyen. Ha magas 
asztalon játszotok, akkor a trilithonok 
akadályozhatják a táblára való rálátást. Ha ez 
a probléma áll elő, akkor játszhattok úgy is, 
hogy a trilithonokat a külső gyűrűn kívülre 
teszitek. 
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Az összerakott trilithon 

A trilithonokat össze kell 
állítani, az oszlopoknak a 

keresztgerendába 
nyomásával. 

 



 

 
 
 
 
 
 

A játékos korongok, rudak és bábuk: A kártya pakli minden színéhez (kivéve a fekete) tartozik egy 
elemkészlet ugyanolyan színből, ami 10 vékony korongból, 10 hosszú rúdból és egy magas bábuból 
áll. 

 
A semleges bábu: A semleges bábunak olyan a színe, mint a trilithonoknak. 
 
A kártya pakli: A pakli 65 kártyát tartalmaz. Ebből 
hatvan darab számozott. Ezen kártyák színes 
hátterűek, amely színek megegyeznek a külső gyűrű 
köveinek színével. Az egytől harmincig számozott 
kártyák két fázisba tartoznak: minden számból egy az 
éjszakába (hold szimbólum van egy sötét keretben), a 
másik pedig a nappalba (nap szimbólum van a lapon, 
világos kerettel).  
Valamint még van öt darab trilithon kártya is, az álló 
trilithon rajzával. Ezen kártyákon nincs szám, de van 
rajtuk egy színes kör, aminek színe megegyezik az 
elemkészletek színével. 
 
 
 

 
A semleges bábu /druida/ A játékosok bábui /druidái/

 

Trilithon és számozott kártyák 

 

Kék játékos rúd és sárga 
játékos korong 
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JÁTÉKSZABÁLY 

Játékosok száma: 3 vagy 4 fő 
 
A játék célja: Egy druida csoportot 
vezetsz az éves fő druida 
választás megnyeréséért. Hét 
druida testület szavaz ezen a 
választáson, és minden szavazat 
arra a játékosra kerül, akinek a 
legtöbb - mással nem megegyező 
számú - druidája van abban a 
testületben. A játék végén az a 
nyertes, akinek a legtöbb, de 
mással nem egyenlő számú 
szavazata van. Ez azt jelenti, hogy 
néha megpróbálsz nyerni a legtöbb 
testületben, és néha ez az utolsó 
dolog, amit szeretnél. 
 

ELŐKÉSZÜLETEK 
 
Felszerelés: A Fő druida használja 
a táblát, és játékosonként egy-egy 
színből a korongokat és rudakat (3 
játékos esetén 9 korongot és 3 
rudat játékosonként, 4 játékos 
esetén 7 korongot és 2 rudat 
játékosonként), kártya paklit, a 
trilithon kártyákat (külön választva 
a paklitól), és hét rudat és 10 
korongot egy semleges színből. 
 
Előkészületek: Minden játékos 
kap: 
• 3 játékos esetén: kilenc druida 

korongot (a játékos 
„gyülekezete”) és három rudat 
a választott színéből 

• 4 játékos esetén: hét druida 
korongot (a játékos 
„gyülekezete”) és kettő rudat a 

választott színéből 
Válasszunk egy másik szint, ami a 
semleges szín lesz. Ebből 7 rúdra 
és 10 korongra lesz szükség. 
Tegyük a rudakat az 
1,5,11,15,19,24 és 27 mezők 
nappali felére, így létrehoztuk a hét 
„testületet” (a rudak közti mezők 
csoportjai). Így mindegyik 3-6 
mező nagyságú lesz. 
Vegyük ki a trilithon kártyákat a 
pakliból és keverjük meg a 
maradékot. 
Osszunk egyet arccal lefele 
minden játékosnak. Ez lesz a 
játékos „Fétis köve”.* A játékos 
bonusz pontokhoz juthat 
pontozáskor, ha azt a testületet ő 
vezeti, amelyikben az adott számú 
mező van. 
Ezután keverjük meg és osszunk ki 
–arccal lefele fordítva- minden 
játékosnak egy trilithon lapot. Ez 
lesz a játékos „Tabu köve”.* 
Bármelyik druida, amit a játékos 
ilyen színű mezőre játszott ki, 
mellőzve lesz. 
 

A JÁTÉK MENETE 
 
Véletlenszerűen válasszuk ki a 
kezdőjátékost. A játék körökből áll. 
Minden körben a játékos a 
következők egyikét teheti:  

1. A gyülekezetéből egy 
druidát egy üres mezőre 
tesz a külső gyűrűn, 

vagy 
2. Mozgat egy semleges 

rudat egy mezőnyit az óra 

járásának megfelelő vagy 
ellenkező irányba, 
keresztül egy üres vagy 
egy foglalt mezőn és 
lecseréli a saját rúdjára a 
talonjából. 

vagy 
3. Passzol. A játékos 

passzolhat, mert az összes 
druidája a táblán van 
és/vagy mert az összes 
rúd már mozgatva lett vagy 
mert a játékos úgy dönt. 
hogy passzol. Aki passzolt, 
már nem térhet vissza a 
játékba; ő már a 
pontozásig csak 
megfigyelő lehet. 

A rudak, amik már mozgatva lettek, 
és már a játékos színét felvették, 
többet nem mozgathatóak. Ez azt 
jelenti, hogyha a hét rúd, ami a 
táblán volt mozgatva lett, akkor a 
rudak, amik a játékos talonjában 
maradtak, már nem használhatóak 
semmire. 
 
 

A JÁTÉK VÉGE 
 
A játéknak vége, ha minden 
játékos passzolt. Ekkor tegyük a 
semleges korongokat a még 
szabad mezőkre. Minden játékos a 
megmaradt játékelemeit dobja. 
Ezután a testületek pontozása 
következik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

A szabályból nem egyértelmű, hogy 
ezen lapok megnézhetőek-e a játékos 
által, de a paizo web oldalán feltették a 
kérdést, és Mike Selinker válaszolt rá: 
természetesen mindenki megnézheti a 
saját Fétis és Tabu kövét amikor 
megkapja őket, azaz nem a 
pontozáskor derül ki, hogy kinek, 
milyen köve van. 
  

Bruno írta: „Itt Franciaországban, gyakran 
töprengünk azon, hogy az amerikaiak hol kapták a 
furcsa elnökválasztó testület-rendszerüket, ahol az egy 
államból való megbízottak ugyanarra az elnökjelöltre 
szavaznak. Amikor ezt beiktatták az Alkotmányba, a 
farmerek többsége a brit szigetekről érkezett 
bevándorló volt. Szóval én úgy képzelem, hogy 
lehetséges az, hogy az elnökválasztó testületet egy 
még furcsább rendszerre ihlette meg, amit régen 
használtak a Salisbury Fennsíkon a Fő druida 
megválasztásához. (Természetesen azt mondtam, 
hogy lehetséges, és nem azt hogy valószínű.)” 

A Fő Druida 
Politikai játék Bruno Faiduttitól 
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Pontozás: Minden játékos felfedi a 
trilithon lapját. Mindenki leveszi 
azon druidáit a tábláról, amelyek a 
saját tabu kő színével egyező 
színű mezőn van. 
Minden druida testület (mezők két 
rúd között) annyi szavazattal 
rendelkezik, ahány korong van a 
mezőin, beleértve a semleges 
korongokat is. 
Minden szavazatot az a játékos 
kap, akinek a legtöbb druidája van 
abban a testületben. Abban az 
esetben, ha a legtöbb druidával 
többen is rendelkeznek, akkor az 
kapj a szavazatokat, aki utána 
következik, ha ő egyedül áll. Az 
még akkor is igaz, ha a megmaradt 
játékosnak nincs druidája az adott 
testületben. Ha minden játékos 
döntetlenre áll, és nincs egyedül 
álló játékos egy adott testületben, 
akkor az a testület nem szavaz. 
Ezután mindenki felfedi a „fétis kő” 
lapjait. Ha egy játékos megnyerte 
egy olyan testület szavazását, 
amelyik tartalmazza a játékos fétis 
köve számának megfelelő mezőt –
az mindegy, hogy a játékosnak 
van-e ott druidája vagy sem-, akkor 
kap 2 semleges szavazatot a 
semleges korong talonból. 
Az a játékos, akinek az összesített 
legtöbb szavazata van, az 
nyer…de ha döntetlen alakulna ki, 
a döntetlenre álló játékosok 
kiesnek! 
 
Játék példa: Három játékos 
játszik, a fehér a semleges rudak 
színe. Most a sárga játékos köre 
van, és látja, hogy a 20-25 testület 
aktuálisan 6 pontot hozna a 
kéknek, mert a kék vezet ott. Így a 
sárga nem passzol még, hanem a 
semleges rudat a 18 és 19 számú 
mezők közé teszi át, majd lecseréli 
a sárga rúdra. Így a testület 7 
pontot hoz a sárgának, mivel a 
piros és a kék játékosoknak 
ugyanannyi druidájuk van. Miután 
az testület teljesen fel van töltve, 
és mert a két végén levő rúd már 
nem a semleges színhez tartozik, 
így a többi játékos már semmit 

sem tehet ez ellen. 

Az testületek változtatása: A 
kezdeti rúd elhelyezés csak egy a 
sok lehetőség közül a játék 
kezdéséhez. A későbbi játékokba 
tehetitek máshova is őket, ezzel 
különböző kiinduló helyzeteket 
teremthettek, csak arra figyeljetek, 
hogy egy testület se legyen kisebb, 
mint 2 és nagyobb, mint 7 mező 
nagyságú. Próbáljatok hét 
véletlenül választott lapot kiosztani, 
és az osztott lap számának 
megfelelő mező nappali oldalára 
tenni a rudat. Ha az osztott lap 
száma egy mezőnyire van csak 
egy már letett rúdtól, akkor 
dobjátok e lapot, és húzzatok 
helyette másikat. Így a végén 
megkapjátok a hét testületet, 
amelyik egyike sem kisebb két 
mezőnél. Ha két rúd ugyanarra 
helyre kerül a játék végén, akkor a 
„köztük” levő testület nem ér 
semmit. 
 

 
 
Bruno Faidutti tervezte játékok közt 
olyan játékok vannak, mint a 
Citadels, Mystery of the Abbey, 
Boomtown és a Queen’s Necklace. 
A PhD disszertációját a Vita az 
egyszarvú létezéséről a 16. és 17. 
században címmel írta. 
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JÁTÉKSZABÁLY 

Játékosok száma: 3 - 5 fő 
 
A játék célja: Ti druidák vagytok, 
akik abban versengenek, hogy 
melyikük tudja megemelni 
Stonehenge szikláit, és így egy 
erős varázslatot létrehozni. A 
varázslat létrehozásához először 
meg kell fognod a tanoncaiddal a 
külső gyűrű hat kövét, ezzel 
megemelve egy trilithont, majd 
újabb hat kövét kell a külső 
gyűrűnek megfognod, hogy erőt 
kapjon a varázslatod. az, Aki 
megnyer egy kihívást, az 
tanoncokat tesz a táblára, ebből 
többet is játszanak egy fordulóban. 
Egy kihívás a legnagyobb lappal 
nyerhető meg, és a többi játékos 
büntetést kap, ha csak nem voltak 
előre látóak. 
 

ELŐKÉSZÜLETEK 
 
Felszerelés: A Stonehenge 
mágiája használja a táblát, egy 
trilithont és 7 korongot 
játékosonként (6 korongot az öt 
játékos verzióban), egy rudat 
tetszőleges színből, a kártya paklit 
és a trilithon kártyákat (külön 
választva a paklitól). 
 
Előkészületek: Minden játékos 
egy korongot helyez egy 
trilithonba, és ezt a többi hat 
korongjával együtt, amik a játékos 
tanoncai, egy helyen tartja. Öt 
játékos verzióban, mindenkinek 

csak öt tanonca van 
Osszunk öt lapot a megkevert 
pakliból. Minden játékos kap egy 
trilithon kártyát is, amit a kezébe 
vesz hatodik lapként. Ha 
kevesebben játszanak, mint öten, 
akkor a megmaradt trilithon lapot 
nem használja senki. 
Tegyük a rudat a fekete keretű 
kőre, a belső gyűrű 1-es mezőjén. 
Ez mutatja, hogy jelenleg éjszaka 
van. Az adu az éjszakai fázisban 
kezd (hold szimbólum), így a 
kártyák erősorrendje az éjszaka 30 
–tól megy lefele az éjszaka 1-esig, 
ezt követik a nappal lapok 30-tól az 
1-esig. Az adu változhat később a 
játék során. Például, ha a nappal 
lesz az adu, akkor a nappal 1 üti az 
éjszaka 30-t. 
 

A JÁTÉK MENETE 
 
A játék körökre van osztva. Minden 
körben, minden játékos letesz egy 
kártyát arccal lefele, majd 
egyszerre felfedik ezeket. 
Az a játékos, akinek a 
legmagasabb lapja van, az letesz 
egy tanoncot a belső gyűrű ezen 
kővére. Ha az a kő már foglalt, 
akkor a tanonc a lap értékénél 
kisebb, legmagasabb, még nem 
foglalt kövére megy a belső 
gyűrűnek, ami azt is jelentheti, 
hogy egyáltalán nem tesznek le 
tanoncot. Ha a játékos egy nem 
adu lappal nyer (egy nappal 
kártyával, amikor éjjel van és 
fordítva), akkor a játékos három 

lapot húz. 
Az összes többi játékos a kijátszott 
kártyáját megkapja, mint büntetés 
kártyát, (lásd Büntetés kártyák, 
alább), hacsak nem egy trilithon 
kártyát játszott ki. A trilithon kártyák 
„passzolások”, és a játékos, aki 
kijátszik egy ilyet, visszakapja azt 
büntetés nélkül. 
Ha valamelyik játékos kapott egy 
büntetés kártyát, a kör folytatódik, 
és újra minden játékos kijátszik egy 
lapot a kezéből. 
 
Büntetés kártyák: Ha van egy 
vagy több tanoncod a táblán, és 
kapsz egy büntető lapot, akkor a 
büntetés kártya értékével 
csökkentve egy tanoncod jelenlegi 
helyét, át kell mozgatnod őt a 
megfelelő külső gyűrűs mezőre. Ha 
az a kő már foglalt, akkor egy 
ennél kisebbre, ami nem foglalt, 
vagy ha ilyen nincs, akkor le kell 
venni a tábláról. (Például: ha van 
egy tanoncod a 17-es mezőn, és 
kapsz egy 6-os büntetést, akkor a 
tanoncot a 11-es mezőre kell tenni. 
Ha a 11-es mező foglalt, akkor a 
10-esre, feltéve, hogy az nem 
foglalt.) 
Ha egy tanonc az 1-es mezőn túlra 
mozogna, akkor lekerül a tábláról, 
és visszakerül a játékosához. A 
játékos nem alkalmazhatja a 
büntetést olyan tanoncára, aki nem 
tudja a teljes büntetést elfogadni, 
csak ha nincs más lehetősége. 
Ebben az esetben a játékosnak a 
legmagasabb értékű kövön levő 
tanoncát kell büntetnie. 
Ha több játékosnak kell lefele 
mozgatnia a tanoncát, akkor aki 
közülük a legmagasabb értékű 
lapot játszotta ki, az jön először, és 
aztán a többi játékos, az 
órajárásának megfelelően. 
Ha a játékosnak nincs tanonca a 
táblán, akkor simán dobja a 
büntetés kártyát. Amikor egy 
játékos megkapta büntetését, 
dobja a lapot.  

Richard írta: „A „Druida” kifejezés a kelta „Droo” szóból 
keletkezett, ami szakállt jelent, és kapott egy „id” utótagot, ami 
készítőt vagy építőt jelent. Ezt úgy értelmezem, hogy ez a 
kifejezés eredetileg a druidák azon jól dokumentált 
képességéből ered, hogy a szakállukkal hasznosítani tudják a 
föld erejét, még a női druidák is igyekeztek félelmetes 
szakállat viselni. Ezt a tényt megértve, egy kis ugrás felfogni, 
hogy kétségkívül a Stonehenge külső gyűrűi voltak a fókuszai 
a druidák erejének és a nagy kövek belül, a trilithonok, mértek 
mindegyik szakáll bátorságát. A druidák csoportja arccal kifelé 
álltak és így látták, hogy melyikük tud megemelni először egy 
trilithon csak a szakálla használatával. Ez a kép már nagyon 
régen elbűvölt engem, és így természetes, hogy ezt a 
küzdelmet választottam a játékom témájának.”

Stonehenge mágiája 
Blöff játék Richard Garfieldtől 
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A kör vége: Ha egy játékos sem 
kapott büntetés lapot, a körnek vége. 
Minden játékos kap három új kártyát. 
Ha egy játékosnak több mint hat lap 
van a kezében –beleértve a trilithon 
kártyát is-, akkor a játékosnak annyi 
lapot kell dobnia a kezéből, hogy csak 
hat maradjon. 
Ha egynél több játékos dob el lapokat, 
akkor a játékosoknak a kiválasztott 
kártyáikat egyszerre kell felfedniük. Az 
a játékos, aki a legnagyobb lapot 
dobja közülük, választhat az idő 
átváltás és az elme átalakítás közt 
(lásd alább), a második legnagyobb 
értékű lappal rendelkező játékos pedig 
azt az átváltást, amit az első játékos 
meghagyott. Döntetlen esetén, az a 
játékos, aki a nagyobb adu lapot 
dobja, az választhat előbb. 
Ha csak egy játékos dob lapot, akkor 
ő választhatja meg, hogy melyik 
átváltást választja. Ha senki nem 
dobott lapot, akkor nincs átváltás. 

Idő átváltás: Az a játékos, aki ezt 
választja, az határozhatja meg, hogy 
nappal legyen vagy éjszaka. Meg 
tudja változtatni az adut nappalról 
éjszakára és fordítva vagy akár 
hagyhatja úgy is, ahogy épp van. Ha a 
játékos az aduváltoztatás mellett 
döntött, akkor a rudat a belső gyűrűn a 
következő megfelelő jelre kell tenni, 
ahol addig marad, míg valaki meg 
nem változtatja újra az adut. 

Elme váltás: Aki ezt a változtatást 
választja, az annyi lapot dobhat, 
amennyit akar, helyettük új lapokat 
húzva.  

Trilithonok megemelése: Amikor egy 
játékos az utolsó tanoncát is a táblára 
teszi (a hatodikat 3-4 fős játéknál, az 
ötödiket 5 részvevős játéknál), akkor 
elég erőt szerzett ahhoz, hogy 
megemeljen egy trilithont. Ez a játékos 
leszedi a tábláról az összes korongját, 
és a saját korongjával megjelölt 
trilithont teszi a táblára, ezzel is 
jelezve, hogy sikerült megemelnie a 
trilithont, majd a játék folyatatódik. 
 

A JÁTÉK VÉGE 
 
A játék vége: Amikor egy olyan 
játékosnak, akinek a trilithonja már a 
táblán van, az utolsó tanonca is 

felkerül a táblára (immáron 
másodszor), a varázslat létrejön. Ez a 
játékos a legijesztőbb szakállú 
varázslóvá válik, és „Erős Szakáll”-
ként fogják ismerni, amíg egy másik 
játékos meg nem szerzi ezt a címet, 
egy következő játékban. 
 
Richard Garfield legfőbb 
hozzájárulása a játékok világához a 
gyűjtögetős kártyajáték fogalmának 
megteremtése, és az első ilyen játék a 
Magic: The Gatering létrehozása. Az 
egyéb általa tervezett játékok közt 
ilyenek szerepelnek, mint a 
RoboRally, Rocketville, What were 
you thinking? és a Star Wars 
gyűjtögetős kártyajáték. Richard 
kezdeti karrierje, ami egy gonosz 
zsenié volt, véget ért, mikor 
megtanulta, hogy képtelen 
kárörvendeni. 
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JÁTÉKSZABÁLY 
Játékosok száma: 3 - 5 fő 

 
A játék célja: Vevők vagytok, akik 
Stonehenge köveit jöttek 
megvenni. A cél 20 pontot szerezni 
a kövek vásárlásával. 
 

ELŐKÉSZÜLETEK 
 
Felszerelés: A sziklatömbök 
árverése egy bábut használ 
játékosonként, a semleges bábut 
az árverésvezetőjeként, a kártya 
paklit, a táblát, 5 trilithont, és hét 
korongot minden színből (35 
korongot összesen), amik az 
elárverezendő köveknek felelnek 
meg. 
 
Előkészületek: Tegyük minden 
játékos bábuját az oltárkőre. 
Tegyük a semleges bábut a külső 
gyűrű 1-es számú mezőjére, ő az 
árverező. Állítsuk az öt trilithont a 
tábla közepére. Vegyünk öt 
korongot („sziklát”), egyet minden 
színből és tegyük őket 
véletlenszerű sorrendben az öt 
trilithonba. 
Vegyük a harminc követ, hatot 
minden színből és véletlenszerűen 
elosztva tegyük őket a külső 
gyűrűre, egyet téve minden 
mezőre. (Megjegyzés: a játék 
szempontjából a tábla mezőinek a 
színe semmit sem jelent, csak a 
kövek színe számít.) 
Keverjük meg a paklit, és osszunk 
minden játékosnak három lapot. 

Tegyük a paklit a tábla közepére. 
 

A JÁTÉK MENETE 
 
Az árverező körben mozog a 
táblán, egy mezőt tesz meg 
minden körben, és elárverezi a 
követ minden mezőn. A játékosok 
csendes aukció keretében 
játszanak ki kártyákat, hogy 
megvegyék a sziklákat. Az a 
játékos, aki nyeri az aukciót 
pontokat kap (leírás lentebb), és az 
első játékos, aki eléri a 20 pontot, 
az nyer. 
A pontok számolásához a játékos 
a bábuját az oltárkőtől a belső 
kékköves gyűrű első mezőjére 
teszi, majd halad körbe a gyűrűn 
és a végén visszatér az oltárkőhöz. 
Ez pont húsz lépés. 
Az árverező minden körben egy 
mezőt lép előre. Miután elérte a 
30-as mezőt, és ha még nincs 
győztes, akkor tovább megy a 
trilithon patkóba, ahol elárverezi az 
öt trilithont is, az órajárás 
sorrendjében. Ha az utolsó trilithon 
elárverezése után sincs még 20 
pontja senkinek, a játéknak akkor 
is vége, és az nyer, akinek a 
legtöbb pontja van. 
 
Az első kör licitje: A játék első 
körében mindenki pontosan egy 
lapot játszik ki arccal lefele. Senki 
nem passzolhat, és senki nem 
játszhat ki több lapot, a kijátszási 
sorrend érdektelen. A további 
körökben az a játékos játssza ki 
először a licitjét, aki az előzőt 

megnyerte. 
 
Licitálás: Az első kör kivételével a 
licitálás a következőképpen zajlik: 
Az előző kör nyertesétől kezdve 
minden játékos egy vagy több lapot 
a kezéből arccal lefele az asztalra 
tesz, vagy passzol. Ez csak 
egyszer megy körbe. Kijátszhat a 
játékos több számozott kártyát is, 
ha azok ugyanolyan színűek. 
Valamint tehet egy vagy több 
trilithon kártyát is a licitjébe, 
függetlenül a lapok színétől. 
Amikor az összes játékos licitált 
vagy passzolt, akkor mindenki 
felfedi a licitjét. A licit győztese 
megkapja azt a sziklát, amit épp 
árvereztek. 
 
Az árverés kiértékelése: Az 
ajánlatok összehasonlítását azzal 
kezdjük, hogy megnézzük van-e az 
árverésre kínált sziklával azonos 
színű lap. Ezek a kártyák „aduk” és 
fölülütik a többi lapot. A játékos 
licitjének értéke kijátszott kártyái 
értékének az összege, adu színű 
licit üt minden más nem adu színűt. 
Ha nincs adu színű kártya 
kijátszva, akkor összehasonlítva a 
liciteket, a legmagasabb értékű a 
győztes. 
Döntetlen: Ha kettő vagy több licit 
megegyező értékű, akkor az nyer, 
akiében a nagyobb értékű lap 
található. A nappalkártya 
magasabb értékű, mint az éjkártya. 
Trilithon kártyák: A trilithon 
lapoknak nincs színe. Kijátszhatók 
magukban vagy bármelyik valódi 
licittel (ami egy vagy több kártya 
ugyanabból a színből). Amikor egy 
trilithon kártya kijátszásra kerül 
valamelyik árverés körben, akkor 
az érvényteleníti az aduszín 
szabályt. Ez nem azt jelenti, hogy 
az adu lapok nem érnek semmit, 
hanem azt hogy össze kell 
hasonlítani a többi kártyával őket. 

 

 
James írta: „Ez egy Sötét Kor, és Stonehenget 
lerombolják. A helybelieknek elegük van abból, hogy 
nézik ezt a dolgot, úgyhogy úgy döntöttek, hogy 
szétszedik azt, és eladják azt a legmagasabb 
ajánlattevőknek. A környékben mindenki akar ebből egy 
darabot, és az fickó, akié a föld, nem tud várni, szántana 
alatta. Tehát vigyél egy darabot Stonehenge-ből, amíg 
mind el nem fogy!” 

Sziklatömbök árverése
Építős játék James Ernestől 
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A trilithon kártyáknak magukban 
nulla az értékük. 
Nulla licit: Ha minden játékos 
passzol vagy nulla értékű licitet 
tesz le, akkor senki nem nyeri meg 
a kört, és az árverezésre kínált 
szikla kikerül a játékból. 
 
Pontozás: A játékos, aki 
megnyerte a követ, kap egy pontot 
a kőért és 1 pontot minden 
ugyanolyan színű kő után is kap, 
ami már a tulajdonában van. 
Például, ha a játékos egy kék követ 
szerez, és van már neki három kék 
köve, akkor 4 pontot kap. 
Az öt trilithon az asztal közepén, 
amik legutoljára kerülnek 
árverésre, dupla pontot hoznak. 
Amikor megvesz valaki egy 
trilithont, kap 2 pontot érte, és 2 
pontot minden már meglevő 
azonos színű kő után is. Például, 
ha valaki megszerzi a kék trilithont 
és van már két darab kék köve, 
akkor 6 pontot kap. 
A pontokat a kékköveken 
mozgatott bábuval jelöljük. Amikor 
valamelyik játékos visszaér az 
oltárkőhöz (eléri a 20 pontot), 
akkor ő nyer! 
 
Húzás: Minden kör után a 
játékosok lapokat húznak a licitjük 
függvényében.  
A húzási szabályok a következők: 
A legmagasabb licitet adó 
játékos nem húz kártyát. Ha tied 
volt a legmagasabb licit és 
megkaptad a követ, akkor te nem 
kapsz lapot. 
A legalacsonyabb licitet adó 
játékos két lapot húz. Ha a tied a 
legkisebb tét, akkor két lapot húzol. 
Ne felejtsük, hogy minden adu lap 
magasabb értékű, mint a többi szín 
lapjai. Kivétel: A nulla értékű licit 
nem számít legalacsonyabb 
licitnek (ez lehet egy trilithon kártya 
magában). Ha csak egy játékosnak 
van nem nulla értékű licitje (az aki 
megkapta a követ), akkor ő nem a 
legalacsonyabb licitű. 
Minden egyéb licitű vagy 
passzoló játékos egy lapot húz. 
Ha bármi mást csináltál (közepes 
licitet adtál, nulla licitet, vagy 

passzoltál), akkor egy kártyát 
húzol. 
Bármennyi kártyát tarthatsz a 
kezedben. Amikor a pakli elfogyott, 
a dobott lapokat újrakeverjük. (A 
licitre feltett lapokat dobjuk a kör 
végén.) 
 

A JÁTÉK VÉGE 
 
A győzelemhez 20 pont 
szükséges. Ezt mutatja a bábud 
mozgása, ahogy elindulva az 
oltárkőtől, az órajárásának 
megfelelően körbe megy a 
tizenkilenc kékkövön, majd 
visszaér az oltárkőhöz. Akkor is 
nyerhetsz, ha az utolsó trilithon 
árverése után neked van a legtöbb 
pontod. 
 
James Ernest tulajdonosa és fő 
tervezője a Cheapass Gamesnek, 
kiadója számos népszerű, kultusz 
játéknak, mint a Kill Doctor Lucky, 
Button Men, és a Give Me the 
Brain. Mielőtt elkezdte volna a 
játéktervezést, James profi 
zsonglőr volt, így a jelenlegi 
karriere ténylegesen képviseli a kis 
lépést felfele. 
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S  P I  e l  R e  g e l  n  

JÁTÉKSZABÁLY 
Játékosok száma: 3 - 5 fő 

 
A játék célja: Egy szuperfelszerelt 
idegen szekér hajtója /vezetője/ 
vagy. A célod, hogy elsőként 
végigvezesd az első mezőtől a 
harmincasig. A többi játékos 
használhatja a telekinetikus 
sugarait, hogy feldöntse 
Stonehenge köveit, így torlaszolja el 
az útvonaladat, szóval nézz a 
kerekeid elé, nagymenő! 
 

ELŐKÉSZÜLETEK 
 
Felszerelés: A Stonehenge 
szekerei játékosonként egy bábut 
használ, a paklit, a táblát, a 
trilithonokat, és 10 korongot és 
rudat minden játékos színéből.  
 
Előkészületek: Keverjük meg a 
paklit. Minden játékos: 

 tegyen 10 rudat –egy színből- 
(„akadálykövek”) egy halomba a 
pálya mellé; 

 tegyen 4 korongot („energia-
kristály”) ugyanabból a színből a 
halomhoz; 

 tegyen 1-1 korongot az 5, 10, 
15, 20 és 25 számú mezők 
mindegyikére; 

 tegyen egy korongot egy 
trilithonba; 

 tegye a bábuját („hajtót”) az 
egyes mezőre (aki a 

legközelebb él Stonehengehez 
az tegye a 2-es mező felőli 
széléhez, az azután 
legközelebbi utána és így 
tovább.) 

 húzzon három kártyát 
 

A JÁTÉK MENETE 
 
A táblát úgy kezeljük, mint egy 
versenypályát. A tábla külső gyűrűje 
a „versenysáv”. A játékosok 
gyorsabban haladnak a verseny-
sávon, hisz csak harminc mező van. 
A tábla belső gyűrűjét „gödröknek” 
hívjuk. A gödrök a földön levő 
lyukak csoportja, aki keresztülmegy 
rajta, az göröngyös munkára 
számíthat. A játékosok lassan 
haladnak a gödrökben, mert 60 

gödör mező van. 
Időnként el kell dönteni, hogy ki 
vezet. Megszemlélve a hajtókat, aki 
a legmagasabb számú mező 

belsőgyűrűjének a fehér mezőjén 
áll, az az első, őt követi a 
külsőgyűrű mellette levő mezőjén 
álló, majd a belsőgyűrű fekete 
mezőjén álló következik; ezt követi 
a második legmagasabb mező 
belsőgyűrűjének fehér mezőjén álló 
stb. Segít a hajtók összehason-
lításában, ha a versenysávon 
tartózkodókat a megfelelő gödröket 
elválasztó vonal magasságába 
állítjuk. Ha kettő vagy több játékos 
ugyanazon gödörbe kerül, akkor a 
bábukat tolhatjátok a versenysáv 
belső fele felé, ameddig tiszta, hogy 
ki hogy áll. 
A játékot körökre bontva játszuk. 
Egy kör négy szakaszból áll: 

 egy energia szakasz, 
 egy akadályozás szakasz, 
 egy tolás szakasz, és 
 egy töltés szakasz. 

Minden játékosnak cselekednie kell 
egy szakaszban, mielőtt tovább 
léphetnénk a következőbe. 
 
Energia szakasz: Minden kör 
kezdetén minden játékos a kezébe 
veszi az energiakristályait. A 
játékosok ezekből valamennyit a bal 
kezükbe tesznek; ezekkel a 
kristályokat kőtorlaszok irányítására 
fogják használni az akadályozás 
szakaszban. A maradékot, ami a 
játékosok jobb kezében lesz, a tolás 
szakaszban használják fel. Ezeket a 
köveket egyszerre kell majd felfedni. 
 
Akadályozás szakasz: Ebben a 
szakaszban Stonehenge szikláit 
döntik a földre, hogy akadályozzák 
a szekereket. Minden akadályozó 
kristállyal a játékos mozgathat 
vagy letehet az akadályköveiből 
egyet. Kijátszva egy vagy több 
kártyát teheti a játékos az 
akadálykövét a megfelelő számú 
mező valamelyik élére. A kártyákat 
össze lehet adni, hogy egy 
nagyobb számot érjünk el. Nem 
számít, hogy mennyi kártyát  
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Mike írta: „1922-ben J.G. Gurdon publikálta az 
elméletét, miszerint egy szekér versenypálya vége 
volt Stonehenge. Ez a földmű áll egy széles, 
egyenes pályából és egy hurokból az emlékmű körül, 
ami képessé teszi a szekereket arra, hogy 
megforduljanak. Szép elmélet, de a valóság zátonyra 
futtatja, hisz Britaniában ie. 400-ig nem vezettek 
szekereket az emberek, ami néhány ezer évvel 
Stonehenge építésének kezdete után van. 
Természetesen ez csak akkor igaz, ha feltételezzük, 
hogy a szekereket emberek vezették. Elképzeltem, 
hogy ha ezek Erich von Daniken Isteni szekerei 
voltak, nos, akkor ez egy teljesen más dolog. ” 

Stonehenge szekerei
Verseny játék Mike Selinkertől 

Legális 
falak 



játszunk ki, mindenképp egy 
kristállyal csak egy követ tehetünk 
le. 
Amikor leteszünk egy követ, annak 
a külsőgyűrű megfelelő számú 
mezőjének valamelyik élére kell 
kerülnie, vagy két belsőgyűrűs 
mező közé. Ez azt jelenti, hogy hat 
lehetséges pozíciója van a kőnek: 
vízszintesen a számozott mező 
alatt, függőlegesen a külsőgyűrű 
mezőjének két oldalán, vagy a 
belsőgyűrű megfelelő érintkező 
mezőinél: valamelyik függőleges 
élen a háromból.  
Akadálykövet sosem lehet rátenni 
egy már letett másik színű kőre. A 
játékos azonban a saját már letett 
kövének tetejére tehet egy második 
akadálykövet, mintegy falat építve. 
A fal nem lehet két kőnél 
magasabb, és ha egyszer egymásra 
lettek építve, többet nem 
választhatóak szét. Ahányszor 
letesz egy követ a játékos, 
mindannyiszor kell hozzá lapokat is 
tennie. Ha letesz két követ 
ugyanarra az élre ugyanabban a 
körben, akkor két kártyával (vagy 
kártyacsoporttal) kell rendelkeznie, 
ami megfelel ahhoz az élhez. 
A játékos felhasználhat egy kristályt 
egy trilithon lap és egy vagy több 
számozott akadálykártya kiját-
szásához is ebben a szakaszban. 
Ez lehetőséget ad a játékosnak, 
hogy a számozott mező két éle 
közül az egyik mentén tegye le a 
trilithont. A trilithon a számozott 
mező éle és a vele folytonos gödör 
élek közt ível át. Ha bármelyik él 
foglalt már egy vagy több 
akadálykővel, akkor nem tehető le a 
trilithon. 
 
Tolás szakasz: Miután mindenki 
végzett az akadályozás szakasszal, 
a szekerek elindulnak. Aki a legtöbb 
kristályt tette félre a tolás szakaszra, 
az kezd. Ha ez döntetlen, akkor az 
a játékos az első, aki közülük 
előrébb áll. 
Sorban minden játékos annyival 
mozgatja a szekerét, amennyi követ 
szánt rá: nem mehet kevesebbet 
ennél. A játékosok csak előre fele 
mozoghatnak, sosem léphetnek 
visszafelé. 

A játékosok bármikor átmehetnek a 
versenysávból a gödörsávba és 
fordítva. A versenysávból a 
gödörsáv fehér gödrébe normál 
mozgás költséggel lehet eljutni. 
Visszafelé, a gödörből a 
versenysávba jutáshoz csak a 
fekete gödörből lehet átmenni és ez 
egy extra kristályba kerül. 
A saját akadálykövein mindenki 
szabadon átmehet. Ahhoz, hogy 
mások akadálykövein átjussunk 2 
ráadás kristályt kell felhasználnunk 
és az akadály kikerül a játékból. A 
kettő magas falon való átjutáshoz 4 
plusz követ kell felhasználni, és fal 
is kikerül a játékból. Ahogy fentebb 
írtuk, a gödörből a versenysávba 
jutni egy plusz kristályba kerül, és 
ez hozzáadódik adott esetben a 
sziklán való áttörés árához. 
Ha nincs elég kristálya a játékosnak 
a kövön vagy trilithonhoz való 
átjutáshoz, akkor nem mehet át, és 
akkor sávot kell váltania. Ha nem 
tud semerre menni, akkor csapdába 
esett. Ekkor megsemmisül egy 
megmaradt energiakristálya, de ez 
megszünteti az akadályt a játékos 
előtt. 
A trilithont úgyanúgy kezeljük, mint 
az akadályköveket, de sosem lehet 
leszedni, még akkor sem, ha valaki 
csapdába esik. Két kristályba kerül 
az átjutás rajta (pontosabban 
alatta), de a trilithon ott marad. 
Ha a játékos olyan mezőre lép, 
amin az ő energiakristálya van, 
akkor megkapja azt. A következő 
körben használhatja csak fel, ebben 
a körben még nem. 
Ha a játékos olyan mezőn fejezi be 
a lépést, ahol már áll egy másik 
hajtó, akkor beáll mögé. 
 
Töltés szakasz: Mindenki eldobhat 
lapokat a kezéből, és utána annyit 
húz, hogy megint három legyen 
nála. Ha nincs elég kártya ahhoz, 
hogy mindeki húzzon, akkor mielőtt 
bárki húzna, újra kell keverni a 
lapokat 
Mindenki összegyűjti az energia-
kristályait, beleértve a most 
szerzetteket is, a következő körre. 

 

A JÁTÉK VÉGE 
 
Az első hajtó, aki áthalad a 
külsőgyűrű 30-as és 1-es mezője 
közti vonalon, az nyer. A játék 
folytatódhat, hogy kiderüljön ki lesz a 
második, és a további helyezések 
sorsa is eldöljön. Ha egymás után 
többször is játszotok vele, akkor a 
befutó sorrendje lehet a következő 
játék kezdési sorrendje. 
 
Mike Selinker olyan játékokat tervezett, 
fejlesztett, mint a Risk Godstorm, 
Dungeonville, Axies & Allies, és a Gloria 
Mundi. Rejtvényeket is készít újságoknak, 
magazinoknak és nagyobb 
eseményekre. Lelkes híve annak a 
széles körben elfogadott elméletnek, 
hogy az aratási ciklusokat a sündisznók 
párzó tevékenysége okozza.   
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JÁTÉKSZABÁLY 
Játékosok száma: 4 vagy 5 fő 

 
A játék célja: Egy rég halott lovag 
vagy, aki arra törekszik, hogy 
szellem állapotát legmesszebb 
vigye a dicsőség sávon. A dicsőség 
sávon négy körön keresztül tudsz 
pontokat szerezni, azzal, hogy 
neked van a legtöbb őröd a 
trilithonok körül. Minden 
alkalommal, amikor egy trilithon 
kártyát húz valaki a pakliból, 
mindenki egy harci körben találja 
magát, ahol a kártyái és a kardok 
segítségével erősítheti az őreit, és 
megsemmisítheti mások őreit a 
trilithonoknál. Aki a legtöbb 
dicsőséget szerzi, az lesz a 
nyertes. 
 

ELŐKÉSZÜLETEK 
 
Felszerelés: Arthur Szellemlovagjai 
a táblát, a trilithonokat, a kártya 
paklit, négy trilithon kártyát (a 
paklitól külön választva), egy bábut 
játékosonként és 10 korongot és 10 
rudat minden játékos színéből 
használ fel a játékhoz. 
Előkészületek: Helyezzük le a 
táblát és tegyük le a trilithonokat a 
megfelelő helyre. Minden játékos 
kap talonkén tíz korongot („őrök”) 
és tíz rudat („kardok”) a választott 
színből. 
Válasszuk ki a kezdő játékost, a 
bábukból vakon választva egyet. 
Ezután tegyük a bábukat a külső 

gyűrű („dicsőség sáv”) 1-es 
mezőjére. 
Minden játékos két kardot az 
oltárkőre tesz. 
Vegyünk a pakliból minden játékos 
színéből 4 lapot. Keverjük meg 
ezen lapokat, és osszuk szét 
egyenlően a trilithonok közt.. 
Tegyünk egy őrt (korongot) 
kártyánként, a kártyának megfelelő 
színben a trilithon alapjához. (Ekkor 
lehet egy játékosnak négy őre egy 
trilithon lábánál.) 
Gyűjtsük össze a kártyákat. Vegyük 
külön a trilithon lapokat, a többit 
pedig keverjük meg. Osszunk négy 
lapot minden játékosnak. A 
megmaradt kártyák pakliját szedjük 
nagyjából félbe. Tegyünk két 
trilithon kártyát az egyik félbe, és 
keverjük meg. Majd tegyünk két 
trilithon kártyát a másikba és azt is 
keverjük össze. Majd tegyük az 
egyik felet a másik tetejére, és ez 
lesz a húzó pakli. 
(Az ötödik trilithon lapot nem 
használjuk.) 
Szín: Minden játékosnak van egy 
színe. Morgan Le Fay-nek, a 
boszorkánynak is van egy színe, és 
ez a fekete. Négy játékos módban 
lesz egy közös szín is (az amelyik 
egyik játékosnak sem kellett), ami 
minden szempontból ugyanolyan--
nak számít, mint egy játékos szín. 
 

A JÁTÉK MENETE 
 
A játék körökre osztott. A játékos a 

saját körében húz egy lapot a 
talonból és aztán választ, hogy 
vagy kijátszik egy lapot a kezéből 
vagy húz még egyet. Ha még egy 
lapot húz, akkor ezzel a körének 
vége, és a tőle balra ülő következik.  
Ha egy lapot játszik ki, akkor a lap 
színe - és csak az - meghatározza, 
hogy mit kell tennie: 
• Ha a kijátszott kártya a játékos 

saját színéből való, akkor tehet 
egy őrt a saját talonjából 
valamelyik trilithonhoz. 
Megjegyzés: saját színnek 
számít a választott színen kívül 
a közös szín is. A fekete szín 
sosem lehet egy játékos színe 
sem. 

• Ha a kijátszott kártya egy 
másik játékos színével egyezik 
meg, akkor a kijátszónak 
tennie kell azon játékos őreiből 
egyet valamelyik trilithonhoz. 
Miután így megsegítette a 
másik a játékost, a saját 
bábuját egy mezővel előre tolja 
a dicsőség sávon és a kard 
talonjából egy kardot az 
oltárkőre tesz a lap kijátszó 
játékos. Ha a kijátszott színnek 
megfelelő játékosnak nincs őre 
a talonjában, akkor nem 
hajthatók végre a kártya akciói. 

• Ha a kijátszott kártya fekete, 
ami Morgan Fay színe, akkor a 
játékos tehet egy őrt a 
talonjából bármelyik trilithon-
hoz vagy valamelyik másik 
játékos egy őrét teheti 
bármelyik trilithonhoz. 

A kártya kijátszása után és miután 
az akcióit végrehajtotta a játékos, a 
lap a dobott lapok paklira kerül. A 
játékos körének vége, és a tőle 
balra ülő következik. 
 
Harci kör és az értékelés köre: Ha 
a lap, amit a játékos húzott trilithon 
kártya, akkor ezt azonnal dobni kell. 
Majd a játékos tesz egy őrt a 
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Richard írta: „Arthur legenda szerint minden évben a 
téli napforduló éjszakáján, Arthur és szellemlovagjai 
még egyszer születnek, hogy gonosz szellemekkel 
harcoljanak Stonehenge-nél.” 

Arthur szellemlovagjai 
Háborús játék Richard Borgtól 



talonjából bármelyik trilithonhoz, a 
bábuját egy mezővel előbbre tolja a 
dicsőség sávon és vége a körének. 
A játékot felfüggesztjük, hogy egy 
harci kör, majd azután egy értékelő 
kör következzen.  
 
Harci kör: Azzal a játékossal 
kezdve, aki a trilithon lapot húzta, 
minden játékos sorban kijátszhat 
egy lapot együtt egy az oltárkövön 
fekvő kardjával. Miután használva 
lett egy kard, el kell távolítani a 
játék hátra levő részére. Ha 
valamely játékosnak nincs kardja az 
oltárkövön, ő nem csinálhat semmit, 
a kard feltétel. A játékosok 
felhasználhatják az összes ott levő 
kardjuk, vagy csak valamennyit, de 
akár semennyit is a harci körben. 
• Ha saját vagy közös színű a 

kijátszott lap, akkor a játékos egy 
az oltárkövön levő kardját 
felhasználva egy őrt tesz a saját 
talonjából valamelyik trilithonhoz.  

• Ha a kijátszott kártya más játékos 
színével egyezik meg, akkor a 
játékos az oltárkövön levő egy 
kardja felhasználásával 
leszedheti a lap színének 
megfelelő játékos egyik őrét 
bármelyik trilithontól. Az őr 
visszakerül a játékos talonjába. 

• Ha kijátszott lap fekete, akkor a 
játékos egy az oltárkövön levő 
kardja felhasználásával 
leszedheti bármelyik játékos egy 
őrét vagy tehet egyet valamelyik 
trilithonhoz. 

Ezután a játékostól balra ülő 
következik és játszhat ki egy harci 
lapot. Ha egy játékos azt választja, 
hogy nem játszik ki lapot a harci 
körben, akkor ő passzol, és kiszáll 
a harcból. Ha egyszer valamely 
játékos passzolt, többet nem léphet 
vissza a harci körbe. Amikor 
minden játékos passzolt, következik 
az értékelő kör.  
 
Értékelő kör: A trilithonokat 
egyesével értékeljük ki. 
• Akinek a legtöbb őre van egy 

trilithonnál, az minden őre után 
kap egy dicsőség pontot. Ha egy 
játékos csak egyedül van egy 
trilithonnál, akkor duplázódnak a 

pontjai. Ha egy trilithonnál 
döntetlen alakul ki, akkor minden 
játékos, akinek van ott őre 
növeli a dicsőségét.  

• Ha egy játékosnak mindegyik 
trilithonnal van legalább egy őre, 
akkor öt dicsőség pontot kap. 

Az értékelés után minden játékos 
tesz egy kardot az oltárkőre, majd a 
játék folytatódik attól a játékostól, 
aki előtt a harci kör elkezdődött. 
 
Példa I: Kéknek négy őre van, 
Fehérnek három őre, és a zöldnek 
is van két őre az egyik trilithonnál. 
Miután a Kéknek van a legtöbb, 
ezért ő kap négy dicsőség pontot –
minden őre után egyet. 
Példa 2: Kéknek és a Fehérnek is 
négy-négy őre van szolgálatban az 
egyik trilithonnál, a zöldnek pedig 
csak kettő. A Kék és a Fehér közt 
döntetlen az állás. Így a Kék, Fehér, 
és Zöld mindegyike kap négy 
dicsőség pontot. 
 

A JÁTÉK VÉGE 
 
Amikor valamelyik játékos kihúzza 
a negyedik trilithon kártyát, akkor a 
játéknak egy végső harci és 
értékelő kör után vége lesz. Akinek 
a legtöbb dicsőség pontja van, az 
nyer. Ha ez döntetlen, akkor az 
nyer közülük, akinek több kardja 
van az oltáron. Ha még mindig 
döntetlen, akkor az nyer, akinek 
több lapja maradt a kezében. 
A játéknak akkor is vége, ha egy 
játékos bábuja lekőrözi egy másik 
játékos bábuját. Amikor ez 
megtörténik valamely pontozó 
körben, akkor befejezik a kört, és 
akinek a legtöbb pontja van, nyert. 
 
Richard Borg az első játékát, a  Liars 
Dice-t 1987-ben hozta létre. Nem sokkal 
ezután ő és a felesége, Sandy, 
megalakította az Action Designs-t, ez egy 
kis családi tervező cég. Több, mint 
negyven játékot tervezett, hozott létre, 
köztük a következőket: Wyatt Earp Pig 
Pile, Memoir '44, és a Battlelore Több 
mint 10,000 kockája van otthon,. ezek 
fele üres. 
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Ahogy láthatjátok, mi mind a legjobb ötletünket vettük azzal kapcsolatban, hogy Stonehenge-et mire használták. 
Tudjuk, hogy i.e. 2000 előtt építette valaki (vagy sok valaki) azt a területet, amit a játéktáblánk mutat, De ez 
minden, amit biztosan tudunk. Az erről való gondolkodás jó móka. 
Stonehenge által a fejünkbe tett ötletek nagyon földrajzi alapúak. Stonehenge-nek olyan mértani számai vannak, 
amiket a játéktervezők kedvelnek: öt trilithons, harminc vízszintes külső kő, és hatvan gödör ... jó, rendben, ez egy 
szemenszedett hazugság. Ott valójában ötvenhat gödör van, de ötvenhat egy sokkal rosszabb szám, mint a 
hatvan. Nem féltünk megváltoztatni a tájat olyanra, amire a játéktervünknek szüksége volt. 
És nekünk sokszor kellett. Vagy legalábbis úgy gondoltuk. Amikor terveztük a táblát és az elemeket, olyan játékért 
tettük, amit még nem találták ki. Meggyőződtünk arról, hogy mi és a jövőbeli tervezők, számos lehetőséggel 
rendelkezünk ahhoz, hogy a legsokoldalúbb játékot hozhassuk létre. Mindegyikünk olyan Stonehenge 
eredettörténetet választott, ami a legjobban tetszett neki. 
Természetesen sokkal több elmélet van, mint a mieink. Megfontolásra javasoltak: 
• Ez egy eszköz a Föld energiájának megcsapolására. 
• Ez egy hatalmas óra. 
• Ez egy druida áldozati hely.  
• Ez egy haszonállatok piactere.  
• Ez egy Római templom.  
• Ez a Kelta óriások ősi versenyének játszótere  
• Ez egy csillagászati obszervatórium.  
• Ez egy temető.  
• Ez egy hely a tündér démonok megidézésére.  
• Ez egy útvesztő.  
• Ez a levitáló emberek eszköze.  
• Ez egy törvényszék.  
• Ez a Földanya anatómiai ábrázolása.  
• Ez a ley vonalak egy csomagjának középpontja.  
• Ez egy leszállópálya.  
• Ez Merlin személyes varázs laborja.  
• Ez csak egy hatalmas halom szikla.  
Ezek közül bármelyikből tökéletesen jó játékot csinálhatnánk, mondom Én. És jó eséllyel ezeket és még rengeteget 
láthatsz akár magazinokban, akár kiegészítésekben, akár játék kritikában. Bárki tervezhet egy játékot, és reméljük 
mindenki fog is. 
Ez a játék egy öreg témáról szól, de arra használjuk az új eszközöket, hogy összehozza a tervezőket. Meg fogod 
találni az utadat paizo.com/titanic-on, a mi siteunkon, ahol az emberek bemutathatják a saját Stonehenge 
játékukat. Használhatod az elemeket, a táblánkat, még az ötleteinket is. Használd ezt egy platformként, hogy 
naggyá tedd a saját játékaidat. 
Valamint a paizo.com területen van egy hely, ahol fel tudod adni a játékodat és meg tudod osztani azt más 
játékosokkal. Új játékokat kaphatsz, amiket más rajongók hoztak létre, és tervezők, mint mi. Van ott egy olyan 
üzenőtábla-közösség, amit ötlet megosztásra tudsz használni. 
Köszönet a játékért, és látjuk egymást a Salisbury Fennsíkon.  

—Mike Selinker 
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