
Háború készül már megint. Az  elfek, a törpék, az orkok és a hobgobli-
 nok engesztelhetetlenül gyűlölik egymást. És mindnek fegyverek kellenek.
Ami a legjobb: ti fegyvereket gyártotok. Kit érdekel, ki fog győzni - az a

 fontos, hogy a lehető legjobb árat kapjátok áruitokért.
 

 

 
 

68 hatszögletű jutalomlapka:

A játékban négyféle fegyvert készítetek és árultok e fantá-
ziavilág négy hadakozó fajának (háromszemélyes játék-
ban háromféle fegyvert három fajnak). Semmi se tiltja,
hogy egy kon�iktusban mindkét felet ellássátok fegyverek-
kel...
A játékban tudásra tesztek szert, ennek révén készíthettek
különféle fegyvereket; ha elég tudásra tesztek szert, a leg-
halálosabb fegyvereket is kikovácssolhatjátok.

 

Minél nagyobb a tudásotok, annál gyorsabban készülnek a
fegyverek, és annál gyorsabban adtok túl rajtuk.

A játék négy évszakon át zaklik. Minden évszak végén kitör
egy háború, ami miatt még jobban megnő a fegyverek irán-
ti kereslet. A tél végén a fajok még utoljára egymásnak es-
nek, megvívják végső harcukat - és közben az a hadiszállító
győz, aki a legtöbb aranyat gyűjtötte össze.

 

Tartozékok

 

 

Hadiszállítók

80 aranypénz 80 fegyverlapka (20-20 csatabárd, 
kard, buzogány és harci kalapács)

kétoldalas játéktábla (előoldal 2
  és 4, hátoldal 3 játékoshoz)

4 kéoldalas játékoslap (előoldal
 2 és 4, hátoldal 3 játékoshoz)

       24 keresletjelző
(előoldalukon tűz, hát-
    oldalukon lakat)

40 varázsfegyverlapka (20-20
csatabárd, kard, buzogány és
          harci kalapács)

16 törpelapka     16 el�apka  16 hobgoblinlapka    16 orklapka

1 sivataglapka      1 erdőlapka       1 hegylapka     1 síkságlapka

           56 tudáskártya
 (36 tavasz/nyár, 20 ősz/tél)

      4 szürke bónuszkártya

         28 királyságkártya

          64 tulajdonoskocka
(16-16 vörös, lila, sárga és kék)
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Előkészületek
Ezek a három- vagy négyszemélyes játék előkészületei - a
kétszemélyes játék előkészületeit l. a 10. oldalon.

 

1. A játéktáblát rakjátok ki az aszal közepére (hova máshová?),
   előoldalával felfelé, ha négyen, hátoldalával felfelé, ha hár-
   man játszotok.

2. Minden csatatérre rakjatok egy keresletjelzőt. A játéktáb-
   la közepéhez legközelebbi keresletjelzők képpel felfelé
   legyenek (tűzoldal), a többi képpel lefelé (lakatoldal).

3. A régiók jutalomlapkáit rakjátok a régiók megfelelő
   mezőire (minden régióira egy ilyen jelző kerül).

4. A többi jutalomlapkát rakjátok a megfelelő fajú har-
   cosok illusztrációira (minden illusztrációra 16 ilyen 
   jelző kerül.

5. A fegyverlapkákat fajták szerint válogassátok szét, és
   rakjátok le ezeket a játéktábla mellé (nyolc oszlopnak
   kell lennie).

6. A királyságkártyák közül keressétek ki azokat, ame-
   lyek nem ennyi játékoshoz vannak, és ezeket rakjá-
   tok vissza a dobozba (pl. ha hárman vagyok, rakjá-
   tok vissza a dobozba az összes kártyát, aminek a jobb
   alsó sarkában nem “3 játékos” van).

7. A megmaradt királyságkártyákból alkossatok négy
   paklit: A, B, C és D. Ezeket külön-külön keverjétek
   meg és rakjátok le képpel lefelé. Majd a D paklira
   rakjátok a C paklit, erre a B-t, végül az A-t. (A be-
   tűk többé nem számítanak, csak a pakli összeállítá-
   sánál volt szerepük.) Ez lesz a húzópakli.

8. A húzópakli legfelső három lapját csapjátok fel a
   játéktábla mellé.

 

 

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Az lesz a kezdőjátékos, aki legutoljára adott el fegyvert egy
orknak. Abban a ritka esetben, ha ilyet még egyikőtök sem
csinált, véletlen segítségével jelöljétek ki a kezdőjátékost.

8

2

1
2

2

3 3

3
2

4

4

4

4

5

7

10

12

11

11

11

11

9

3

5

9. A tudáskártyákat színük szerint válogassátok szét (rózsaszín/
   zöld a tavasz-nyári, fehér/sárga az ősz-téli). A két paklit kü-
   lön-külön keverjétek meg. Az ősz-téli paklit egyelőre rakjá-
   tok félre, a tavasz-nyári paklit rakjátok a játéktábla mellé.

10. A tavasz-nyári pakli legfelső öt lapját csapjátok fel a játék-
     tábla mellé.

11. Mind vegyetek el egy játékoslapot és a színben hozzá tar-
     tozó tulajdonoskártyákat, valamint 10 aranyat.  Játékos-
     tábláitokat aszerint rakjátok le magatok elé, hogy hányan
     játszotok (a jobb felső sarkot �gyeljétek).

12. A bónuszkártyákat készítsétek a játéktábla mellé.

Négyszemélyes játék - kezdődhet a háború!
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A játék menete
A játék négy évszakból áll, ebben a sorrendben: tavasz,
nyár, ősz, tél. Az évszakokban az óramutató járása szerint
kerültök sorra, és aki épp soron van, az végrehajt egy
akciót.

Addig kerültök sorra egymás után, míg a fajok háborúba
nem indulnak. A fajok ekkor megütköznek egymással, és
a fegyverek egy része lekerül a játéktábláról - vagyis csak
nő a kereslet! Aranyakat kaptok, ha fegyvereitekkel a 
győztes fél küzdött.

Miután a csatáknak vége, új évszak kezdődik. A játék a
téli évszakkal ér véget.

A játékos köre
Először is annyi tudáskártyát és királyságkártyát kell fel-
csalni, hogy az előzőből öt, az utóbbiból három legyen
felcsapva. Ha azonban kifogy egy pakli, nem keveritek
meg a dobott lapokat - mostantól kevesebb kártyából
választhattok.

 
 

Ha rajtad a sor, egy akciót kell végrehajtanod, ami lehet:
   · Gyarapítod a tudásod
   · Kovácsolsz legfeljebb három fegyvert
   · Eladsz egy fegyvert
   · Elveszel egy királyságkártyát.
Ha már elég nagy a tudásod egy ötödik akciólehetőség
is lehetővé válik számodra:
   · Kovácsolsz és eladsz egy fegyvert.  

Miután akciódat befejezted, a köröd véget is ért, és a
bal oldali szomszédodon a sor.

 

Az akciók
A tudás gyarapítása

Amikor úgy döntesz, gyarapítod a tudásodat, elveszed az öt 
felcsapott tudáskártya egyikét, lerakva játékoslapod mellé.

Négyféle fegyver van: csatabárd, harci kalapács,
kard és buzogány. Alapvetően egyik fegyver sem
jobb a másiknál, de a fajok más-más fegyverekre
vágynak a régiókban. Minden fegyvernek van
normál és varázsváltozata.

Hogy kovácsolhass egy fegyvert, legalább 1. szintű tudásod
kell legyen hozzá. A játékot két 1. szintű tudással kezded, 
ahogy azt játékoslapodról leolvashatod. Minél nagyobb 
szintű a tudásod, annál jobb fegyvereket tudsz készíteni.
Ha például 3. szintű kardokat készítesz, azok legyőzik 
majd az 1. és 2. szintű normál fegyvereket.

 

 

A tudáskártyák
Minden tudáskártyán látható egy fegyverfajta képe. A lap
alján látható, mennyit kell �zetned a kártya elvételéért - 
igaz, vannak ingyen elvehető tudáskártyák is. Ha az ár 
“x1” vagy “x2”, annyi, illetve kétszer annyi aranyat kell �-
zedned a lapért, ahány szintnyi tudással rendelkezel már
eddig az adott fegyverfajtához - beleértve a játékoslapod
biztosította kezdőtudásodat is. (Ha az összesített tudásod
0, ingyen elveheted az ilyen tudáskártyát.)

 

Fegyverek kovácsolásához tudás kell. A játék kezdetén csak 
két fegyverfajtához értesz, azt is éppen csak hogy. Tudásra 
kell szert tenned a halálosabb fegyverek készítéséhez.

Példa: A játékosnak 2. szintű a
tudása a csatabárdok terén, amikor
elvenné a jobb alsó tudáskártyát. 
Az ár “x2”, vagyis a játékosnak 4
aranyat kell �zetnie (2 szint x 2).
Mostantól a játékos már 4. szintű
csatabárdokat képes készíteni.
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Fegyverek kovácsolása

Amikor ezt az akciót választod, elkészítesz legfeljebb három 
fegyvert. Minden kivovácsolt fegyvernek meg kell �zetned
a költségét. Az, hogy mennyi egy fegyver költsége, csakis a
minősége függvénye:
   · minden normál fegyver költsége 5 arany;
   · minden varázsfegyver költsége 15 arany.

 
 

 

  
  

A költség annyival csökken, ahány aranyikon látható megfe-
lelő fajtájú tudáskártyáidon; ha például két aranyikonod van
kardos tudáskártyidon, minden normál kard költsége 3 
aranyra csökken a számodra. A költség sosem csökkenhet 0
arany alá.

Ahhoz, hogy normál fegyvert kovácsolhass, legalább 1. szin-
tű tudással kell rendelkezned az adott fegyverfajtáról (tudás-
kártyák és a játékoslapod is biztosíthatja ezt). Ha például 
2. szintű a kardokra vonatkozó tudásod, készíthetsz kardot.

Ahhoz, hogy varázsfegyvert kovácsolhass, legalább 5. szintű
tudással kell rendelkezned az adott fegyverfajtáról. Ezek
anyagköltsége is magas, azonban nagyobb rajtuk a haszon,
ráadásul jó eséllyel a csatát is megnyerik. 5. vagy magasabb
szintű tudással egyaránt kovácsolhatsz normál és varázs-
fegyvereket.

 

Ha fegyvert kovácsolsz, vedd magad elé a megfelelő fegyver-
lapkát a készletből, és utána rakd rá egy tulajdonoskockádat.

Minden tudáskártya bal felső sarkában látható
egy vagy két fegyverikon - amikor elveszel egy
kártyát, annyi szintű tudást kapsz, ahány ikon
látható a kártya bal felső sarkában.

 
 
 

Egyes tudáskártyák bal alsó sarkában aranyikonok 
találhatók - amikor kovácsolsz egy fegyvert, a költ-
sége annyival csökken, ahány aranyikon van a meg-
felelő fegyvertípushoz tartozó tudáskártyáidon.

Az elvett tudáskártya a játék végéig nálad marad, 
nem veszíted el akkor, amikor fegyvert készítesz.

Mesteri tudás
Ha egy fegyverfajtából eléred az 5. szintű tudást,
képessé válsz varázsfegyverek készítésére.

Ha egy fegyverfajtából elsőként te éred el a 6. 
szintű tudást, megkapod az adott fegyverfajta bónuszkártyá-
ját - a kártya lehetővé teszi, hogy évszakonként egyszer egy
akcióval kovácsolj és adj el fegyvert.

 

.

Példa: Az előzö példában szereplő játékos megint elvett egy
csatabárdkártyát. A kártya 1x-es, így 4. szintű tudása miatt
4 aranyat kell �zetnie a lapért. A játékos csatabárdokra vo-
natkozó tudása 1 szinttel megnő, így már 5. szinítű (most
már varázscsatabárdokat is készíthet). A két aranyikon miatt
minden általa kovácsolt csatabárd költsége 2-vel lecsökken.

Nem adhatsz el olyan fegyvert, ami nincs is nálad (még az or-
kok sem ennyire hülyék, hogy megvegyék a semmit). Vagyis 
ahhoz, hogy protitot termel, előtte az üllő előtt kell izzadnod. 

Játékoslapodon találsz egy táblázatot, amiről levolshatod, 
mennyi a fegyverek költsége és mennyi az eladási áruk. A
harmadik oszlopból az derül ki, hogy a játék végén mennyi
aranyat kapsz a legyártott, de el nem adott fegyvereidért.

Fegyverek árai
normál fegyver

varázsfegyver

költség          eladási ár      játék vége
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Akciód során többféle fegyvert is kovácsolhatsz - de összesen
legfeljebb hármat, és mindhez külön-külön elegendő tudás-
sal kell rendelkezned.

 
 

Fontos: Tudáskártyidat megtartod a játék végéig; azt mutat-
ják meg, milyen fegyvereket tudsz kikovácsolni.

Fegyver eladása

Ha ezt az akciót választod, eladhatsz egy fegyvert az egyik
háborúzó fajnak.

  

Amikor eladsz egy fegyvert, magad elől egy fegyverlapkát
- rajta tulajdonoskockáddal - lerakod a játéktáblára. De
persze nem mindegy, hogy ott hová: minden csatatéren
másra van kereslet.

 

Régiók és csataterek
A játéktáblán négy régió látható: a síkság, a hegység, az
erdő és a sivatag (háromszemélyes játékban csak három
régió van). Minden régió két faj lakhelye között terül el,
ezt a két faj harcol az adott régióért.

Minden régióban hat csatatér található, és minden csataté-
ren látható, hogy milyen fegyverre van szüksége ott a két
harcoló félnek - ezekre a fegyverekre van ott kereslet.

Fegyverlapkát csak olyan fegyvermezőre rakhatsz,
ahol ugyanolyan a két fegyver típusa. Ráadásul
csak akkor rakhatsz le fegyvert egy csatatérre, ha
ott nincs keresletjelző, vagy az ottani kereslet-
jelző képpel felfelé (tűzoldalával felfelé) van.

 

Nem rakhatsz le fegyvert olyan csatatérrel, 
ahol a keresletjelző képpel lefelé (lakatoldalával
felfelé) van.

harcoló félnek - ezekre a fegyverekre van ott kereslet.

Fegyverlapkát csak olyan fegyvermezőre rakhatsz,Fegyverlapkát csak olyan fegyvermezőre rakhatsz,

ahol a keresletjelző képpel lefelé (lakatoldalával

A fajok
Négy faj háborúzik a játéktáblán (háromszemélyes játékban
csak három faj). Amikor leraksz egy fegyvermezőre egy fegy-
verlapkát, a mezőhöz legközelebbi fajnak adod el a fegyvert.

 
 

Példa: Beköszöntött a tavasz a sík-
ságra. Még senki se adott el ide fegy-
vert. Öt csatatér “zárolt”, csak az
elsőnél adható el fegyver, méghoz-
zá egy-egy csatabárd és kard. Ha
mindkét fegyvermezőre kerül lap-
ka, a képpel felfelé lévő keresletjel-
zőt le kell venni, a következő csa-
tatérnél lévőt pedig képpel felfelé kell
fordítani - onnantól oda lehet majd
eladni egy-egy buzogányt és harci kala-
pácsot.

Példa: A játékos fegyvereket kovácsol. Varázsfegyverekhez kevés
a tudása, így csak normál fegyvereket készít. Úgy dönt, 1 harci
kalapácsot és 2 csatabárdot kovácsol. A harci kalapács költsége
5 arany, a csabatábrdok darabjáé viszont csak 4 (van 1 arany
engedménye), ez összesen 13 arany. A játékos elveszi a készlet-
ből a három fegyverlapkát, lerakva rájuk tulajdonoskockáit.

Hadiszállítóként az a célod, hogy a lehető legtöbb pénzt 
szedd össze. Szerencsére egyik harcoló félnek sem tűnik fel,
hogy ellenfeleit is ellátod fegyverekkel...

A játéktábla ez a része az or-
  koké. Ha bármelyik mező-
     re leraksz egy fegyvert, az
          orkoknak adod el azt.
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Fegyver eladása

Amikor fegyvert adsz el, az alábbiak szerint kell csinálnod:

1) A fegyverlapkádat rakd a fegyvermezőre. Ennél be kell
tartanod az előző oldalon írottakat.

2) Vedd el a pénzed. A fegyver minőségén múlik, mennyi
pénzt kapsz érte (lásd a táblázatot játékoslapodon). Azon-
ban minden megfelelő jutalomlapka (régió- és/vagy fajlapka)
plusz egy aranyat jelent. Mind úgy kezditek a játékot, hogy
egy fajlapka már rá van nyomtatva a játékoslapotokra.

 

Évszakonként csak egy jutalomlapkát szerezhetsz egy faj-
tól. Arra is vigyázz, hogy jutalomlapkát azután kapod, hogy
begyűjtötted a pénzed; a jutalomlapka nem számít annál az
eladásnál, amelynél megszerezted.

 

4) Ellenőrizd a keresletet. Ha az eladás után egy csatatér
mindkét fegyvermezőjén van lapka, és közöttük képpel felfe-
lé lévő keresletjelző van, a jelzőt rakd a játéktábla középső
részére, az adott évszak egy üres mezőjére.  

Ezután e régió következő csataterén fordítsd képpel felfelé a
keresletjelzőt (hogy a tűzoldala legyen felfelé) - ezután e csa-
tatér két fegyvermezőjére is lerakható fegyverlapka.

 

 
 

 

3) Vegyél el jutalomlapkát, ha tudsz. Nézd meg, hogy a
fajnál a te meződön van-e jutalomlapka - ha igen, vedd el
és rakd le játékoslapodra. Ezentúl 1-gyel több aranyat kapsz
akkor, amikor ennek a fajnak adsz el fegyvert.

Példa: A lila játékos eladott egy
normál csatabárdot a törpéknek.
Egy normál fegyver ára elvileg 
6 arany, azonban a lila játékos-
  nak van 2 törpelapkája, így
  ő még 2 aranyat kap - vagyis
  összesen 8-at.

Példa: A lila játékos, miután eladta a csatabárdot a törpék-
nek, megnézi, hogy van-e jutalomlapka az ő (lila) mezőjén.
Van, így azt elveszi és lerakja saját játékoslapjára. Mostan-
tól 1-gyel több aranyat kap, amikor fegyvert ad el majd a 
törpéknek; azonban ebben az évszakban nem szerezhet
újabb törpelapkát.

Példa: A síkságon egy fegyver kell, egy kard. Csatabárd már
el van adva oda, a buzogány és a harci kalapács mezője még
“zárolva van”. A kék játékos elad egy kardot a régióra.

Miután eladta a kardot, a
kék játékos a képpel felfelé lévő
keresletjelzőt átrakja onnét a játéktábla
középső részére, az adott évszak egy üres mezőjére, utána pe-
dig képpel felfelé fordítja a síkságon a következő keresletjelzőt.
Mostantól eladható oda 1-1 buzogány és harci kalapács.
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Ha ezzel feltöltöd az adott évszak utolsó, harmadik mezőjét,
az évszak mindjárt véget ér. Rajtad kívül mindenki még
egyszer sorra kerül ebben az évszakban (vagyis az évszak a
jobb oldali szomszédod körével ér véget). Ha újabb keres-
letjelzőt kellene a játéktábla középső részére raknotok, csak
simán rakjátok vissza a dobozba.

 

Fontos: Nyártól fogva korábbi csatatereken is lehetnek üres 
fegyvermezők (ami azt illeti, szinte biztosan lesznek), és ide is 
eladhattok fegyvereket, nem csak a képpel felfelé lévő kereslet-
jelzők mellé. Nem kell sorban “feltöltenetek” a csatatereket. 
Ha egy keresletjelző mindkét oldalán már fegyverlapka van, a
jelző akkor is a játéktábla középső részére kerül, ha a régióban
még vannak üres, feltöltésre váró fegyvermezők.

Királyságkártya elvétele

Ha ezt az akciót választod, a há-
rom felcsapott királyságkártya
közül elveszel egyet. Minden ki-
rályságkártya valamiféle előnyt
biztosít. Némelyiknél ez egysze-
ri, másoknál végig hat, megint
másoknál csak a játék végén
számít; a kártya szövege mindig
eligazít.

A legtöbb királyságkártya alsó
részén látható egy szám - ennyi
aranyat kapsz, amikor elveszed
ezt a lapot. Egy maronyi lapnál
ezt a szám negatív - ezeknél te
�zetsz, amikor elveszed a kártyát.

Korlátozva van, hány királyságkártya lehet előtted. Tavasz-
szal csak 2, nyáron és ősszel már 3, télen pedig már 4. Ha
már elérted a limitedet, nem rakhatsz le magad elé újabb
királyságkártyát - vagyis elvehetsz azonnali királyságkártyát,
mivel annak képességét nyomban végre kell hajtanod, és
a lapot nem rakod le magad elé. Nem dobhatsz el előtted
lévő királyságkártyát, így csinálva helyet egy másiknak.

  
 

 
 

A királyságkártyák hatóideje

A kártya alsó részéről kiderül, mikor/meddig hat:

Állandóan (Permanent): A kártya a játék végéig előtted
marad. Ha már elérted a limitedet, nem vehetsz el állan-
dós királyságkártyát.

Ez a sok háborúság rengeteg lehetőséget kínál a ravasz hadiszál-
lítóknak; ezeket a lehetőségeket reprezentálják a királyságkár-
tyák.

Ha elveszed ezt a király-
ságkártyát, kapsz 2 aranyat.

Példa: Az előző évszak után a felső csatatér kardmezője
“kiürült”. E régióban most eladhatsz kardot és harci kala-
pácsot is. Ha harci kalapácsot adsz el, a keresletjelzőt a já-
téktábla középső részére kell tenned, “feloldva” a harci ka-
lapácsos-kardos csatateret.



8

Azonnali: Amint elvesz, a kártya hatása azonnal létrejön;
utána a kártya kikerül a játékból. Akkor is elvehetsz azon-
nali kártyát, ha már a maximális számú királyságkártya 
van előtted, hiszen ezt a lapot nem rakod le magad elé.

Játék vége: A kártya a játék végéig előtted marad. A játék
végén aranyakat kapsz érte. Ha már elérted a limiteded, 
nem vehetsz játék végés királyságkártyát.
Végső: Ez a lap sosem kerül egyikőtök elé sem, sem a 
dobott lapokhoz. Ha előjött, végig a felcsapott királyság-
kártyák között marad, és bármelyikőtök használhatja a
képességét. Akkor is választhatod, ha már elérted a limi-
tedet, mivel a lapot nem rakod le magad elé.

Egy fegyver kovácsolása és
eladása (bónuszakció)

 

Csak akkor választhatod ezt az akciót, ha van előtted
képpel felfelé lévő bónuszkártya.

Amikor ezt az akciót hajtod végre, egy bónuszkártyá-
dat képpel lefelé kell forgatnod. Ezután kikovácsolsz
egy ilyen fegyvert (csak egyet, nem hármat, mint a
normál kovácsakciónál), és azt nyomban el is adod, 
még ugyanezen akció részeként.

Normál és varázsfegyvert egyaránt készíthetsz, és a 
fegyver ára is a rendes ár. Eladásnál a normáls eladási
akció szabályait kell követned. Nem válaszhatod ezt
az akciót, ha a kész fegyvert nem tudod nyomban
eladni.

Minden évszakban minden bónuszkártyáddal egy
ilyen akciót hajthatsz végre. 

Az évszak vége - háború!
Az évszak végét az hozza el, hogy felrakja valaki a játéktábla
közepére, az adott évszakhoz a harmadik keresletjelzőt. Ekkor
még az összes többi játékos sorra kerül
egyszer, mielőtt az évszak tényleg be-
fejeződne. Ha te rakod fel a harma-
dik keresletjelzőt, jobb oldali
szomszédod cselekszik utol-
jára.

Ha ekkor valakinek 
újabb keresletjelzőt kellene
feltennie ide, az ehelyett
kikerül a játékból.

 

 

A csaták
Minden évszak végén csatákra kerül sor. Csatára minden 
olyan csatatéren sor kerül, ahol két fegyverlapka “néz egy-
mással farkasszemet”.

 
 

A csatát a két fél fegyverei döntik el, az alábbiak szerint:
   · Ha varázsfegyver vív normál fegyver ellen, mindig a
     varázsfegyver győz.
   · Ha mindkét fegyver normál vagy mindkettő varázs-
     fegyver, meg kell nézni a fegyvereket eladó játékosok
     aktuális tudását eladott fegyverük tekintetében. Aki-
     nél ez magasabb szintű, annak a fegyvere győz.
   · Ha a két tudásszint azonos, a harc eldöntetlen.

 

 

játékos sorra kerül
egyszer, mielőtt az évszak tényleg be-
fejeződne. Ha te rakod fel a harma-
dik keresletjelzőt, jobb oldali
szomszédod cselekszik utol-

újabb keresletjelzőt kellene

 

  Három keresletjelző az adott év-
szaknál - mindjárt kitör a háború!

A mesterkovácsok gyorsan képesek kiváló fegyverek készíté-
sére; a kereslet meg olyan nagy, hogy a kuncsaftok egymás
sarkát tapossák. Ha nagyon érted a dolgod, egy akcióval
képes vagy fegyvert készíteni és eladni.

Példa: A vörös játékos buzogánya legyőzi a lila játékos csa-
tabárdját, hiszen a varázsfegyverek mindig legyőzik a nor-
mál fegyvereket.
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Ha a te fegyvered győz a csatában, vedd el a legyőzött fegy-
ver lapkáját és rakd azt le, képpel lefelé, magad
elé egy külön kupacba (”legyőzött fegyverek”). 
A legyőzött fegyver tulajdonosa visszakapja koc-
káját, hogy azt újra felhasználhassa. Akkor is így
járj el, ha saját fegyvered győzte le saját fegyvere-
det.

Azzal, hogy leveszed a legyőzött fegyver lapkáját, a fegyver-
mező újra üressé válik, és a következő évszakban bármelyi-
kőtök eladhat oda majd fegyvert.

Ha a csata döntetlenül ért véget, a két sereg lemészárolta 
egymást - nem túl nagy a nyereségetek. Mindkét fegyver-
lapka visszakerül a készletbe (vagyis nem valaki legyőzött-
fegyveres kupacába!), tulajdonosaik pedig visszakapják 
kockáikat, valamint 1-1 aranyat is kapnak a készletből. Ha 
mind a két fegyver a tiéd volt, mindkét aranyat te kapod.

Az összes csatát a fentiek szerint hajtsátok végre, míg végül
nem lesz marad két “egymással szembeni” fegyver a táblán.

 

Javítások

Miután minden csatát végrehajtottatok, mind 2 aranyat
kaptok minden, a játéktáblán lévő fegyverlapkátok után,
függetlenül annak fajtájától, minőségétől, szintjétől. Olyan
fegyverért is jár a 2 arany, amellyel nem is harcoltak ebben
az évszakban.  

Évszak végi rendrakás

Tavasz, nyár és ősz végén egy kis “nagytakarítást” kell vég-
rehajtonotok, felkészülve a következő évszakra:

 

1. A képpel felfelé lévő királyságkártyákat rakjátok a do-
bott lapokhoz. Bármikor bármelyikőtök megnézheti,
milyen kártyák vannak a dobott lapok között. Ezu-
tán csapjatok fel három királyságkártyát.

 

 Tavasz végén a tavasz/nyári tudáskártyák paklija te-
tejéről csapjatok fel öt tudáskártyát.   
Nyár, illetve ősz végén az ősz/téli tudáskártyák pak-
lija tetejéről csapjatok fel öt tudáskártyát. A tavasz/
nyári tudáspakli megmaradt lapjait ne rakjátok a
dobott lapokhoz, hanem tegyétek ezeket vissza a
dobozba, ezekre már nincs szükség a játékban.

  
 

 Az előttetek lévő, képpel lefelé lévő bónuszkártyákat
fordítsátok képpel felfelé.

 

 A játéktáblán, a fajoknál az üres jutalommezőket
töltsétek fel a megfelelő jutalomjelzőkkel.

Példa: A lila játékos buzogánya győz a sárga játékos harci kala-
pácsa ellen, mivel a lila játékos tudása a buzogányok terén 3.
szintű, a sárga játékos harci kalapácsos tudása csak 2. szintű.

Példa: A csata eldöntetlen. Mindkét fegyver varázsfegyver, és
mindkettőre vonatkozó tudás 5. szintű.

A győztél fél kijavíttatja fegyvereit, és ez is pénzt jelent nektek,
hadiszállítóknak. A tulajdonoskocka egyben szerződést is je-
lent, karbantartásra, élezésre, tüskepótlásra, e�élékre.

Tél végén ez a lépés elmarad, azonnal ugorjatok az évvégi
kiértékelésre.

2.

3.

4.
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Vége az évnek 

Miután minden csatát végrehajtottatok (és megkaptátok a
javítások költségét), jöhet az évvégi értékelés:

Először is minden el nem adott fegyveretekért megkapjá-
tok a játék végi árat (ez játékoslapotokról leolvasható); en-
nél semmilyen bónusz, jutalom nem számít.

Utána mind összeszámoljátok a nálatok lévő legyőzött 
fegyverek mennyiségét. A varázsfegyverek duplán számí-
tanak (ahogy ez a fegyverlapkák hátoldaláról is leolvasha-
tó). Akinél az összeg a legmagasabb, 15 aranyat kap, aki-
nél a második legmagasabb, 7 aranyat. 

Ezután gyűjtsétek be a játék végi királyságkártyáitokért já-
ró aranyakat.

Most jött el az ideje az aranyak összeszámlásának! Az 
győzött, akinek a legtöbb aranya van - ő e kontinens 
domináns hadiszállítója (a következő háborúig legaláb-
bis, az meg valószínűleg pár héten belül kitör). Egyenlő-
     ségnél az érintettek a játéktáblán lévő összes normál

 

fegyverükért 2, varázsfegyverükért 3 aranyat kapnak. Ha még
így is eldöntetlen, ki győzött, mindketten győzetesek - amíg a
gnómok fel nem fedezik maguknak ezt az üzleti lehetőséget,
és mindenki alá ígérve csődbe nem juttatják őket.

Tanácsok, megjegyzések
Minden információ nyílt, az is, mennyi aranyatok van éppen.

A fegyverlapkák és a tulajdonoskockák mennyisége elviekben
nincs korlátozva. Nem valószínű, hogy kifogynátok belőlük, 
de ha mégis, papíron vezessétek a dolgokat vagy rögtönözze-
tek valamiféle helyettesítő lapkákat, jelzőket. Ugyanígy elviek-
ben nincsenek korlátozva a jutalomlapkák sem; ellenben mi-
vel évszakonként csak egyet szerezhettek meg belőlük, csak 
akkor fogyhatnak ki, ha valamit elrontottatok vagy ha elve-
szítettek egyet-többet közülük. Kár, kár. A tudás- és királyság-
kártyákból viszont tényleg csak ennyi van; ha elfogynak, a do-
bott lapokat megkeverve ne alkossatok új húzópaklit!

 

Kétszemélyes játék

Előkészületek
A játékoslapok közül a lila játékosét fordítsátok át hátolda-
lára - ez Kucséber Karcsi (Salesman Steve) lapja, és a játék
közben erről veszitek majd el a felcsapott tudás- és király-
ságkártyákat. Vegyetek el egyet minden faj jutalomjelzői
közül, és ezeket véletlenszerű sorrendben rakjátok le Karcsi
lapjának aljára. Az egyik nem használt szín egy tulajdonos-
kockáját rakjátok le a bal szélső kockahelyre.

 

 

 Tavasz. nyár és ősz után min-
dig gondoskodjatok arról, hogy
a fajok jutalommezői fel legye-
nek töltve.

Kezdődhet végre az új évszak! Aki kiváltotta ennek az év-
szaknak a végét (lerakva a harmadik keresletjelzőt a játék-
tábla közepére), az fog először akciózni az új évszakban 
(ő egyben a bal oldali szomszédja annak, aki utoljára haj-
tott végre akciót az elmúlt évszakban).

Elmúlt a tél, minden csatát megvívtak, vége a háborúnak. A
hadiszállítók utolsó alkalma az egy kis végső nyerészkedésre.

Csak egy barátod ér rá éppen? Elégedetlenek vagytok a döntet-
lennel, és párbajban döntenétek el, ki győzött? Nem gond, itt
a megoldás. A négy- és háromszemélyes játék szabályai érvé-
nyesek, az alábbi eltérésekkel:



Királyság- és tudáskártyák
elvétele

 

A királyság- és a tudáskártyákat Karcsi lapjáról fogjátok el-
venni; és amikor elvesztek egy kártyát, a vele fekete vonal-
lal összekötött másik kártyát el kell dobnotok.

Kivétel: A Slush Fund sosem lesz eldobva, sem használat-
kor, sem akkor, amikor elveszitek tudáskártya “párját”.

Kucséber Karcsi
Ha ketten játszotok, Kucséber Karcsival is meg kell küz-
denetek. Karcsi pocsék fegyvereket árul, de azt nagyon
ügyesen. És szerencsére eléggé kiszámítható, annyira, 
hogy ha ügyesek vagytok, ezt ki is használhatjátok...

Azonnal, amint eladtál egy fegyvert, Karcsi is elad egyet,
méghozzá annak a fajnak, akinek jelzője alatt éppen ott
van a tulajdonoskocka Karcsi lapjának alsó részén.

A játéktáblán keresd meg a játéktábla közepéhez legkö-
zelebbi szabad fegyvemezőjét e fajnak, és a készletből 
rakj le rá egy megfelelő fajtájú normál fegyverlapkát
(tulajdonoskockát nem kell rárakni, de a könnyebb át-
tekinthetőség miatt rárakhattok egyet “Karcsi színé-
ből”). 

 

 

Ha úgy kerül rád a sor, hogy Karcsi lapján van üres
kártyahely, a kártyákat mozgasd jobb felé a szaggatott
nyilak mentén, majd az üres kártyahelyekre csapj fel
tudás- és/vagy királyságkártyákat. Vagyis mindig úgy
választasz akciót, hogy Karcsi lapján három király-
ság és öt tudáskártya lesz felcsapva.

 

 

Példa: Ha elve-
szed az Extra 
Crafty-kártyát, 
a harci kalapá-
csos tudáskártyát
el kell dobnod.

Példa: Ha elve-
szed a 2 szintnyi
buzogányos tu-
dáskártyát, az
1 szintnyi csata-
bárdos tudás-
kártyát el kell
dobnod.

Példa: Ahogy fentebb látható, Karcsi épp az orkokkal pró-
bál üzletelni. Miután te eladtál egy fegyvert, Karcsi elad 
egy csatabárdot az orkoknak, hiszen a játéktábla középső
részéhez legközelebbi “orkos” szabad fegyvermező egy csata-
bárdé.

Lehet, hogy Karcsi eladása miatt keresletjelző kerül fel a
játéktábla középső részére.



Ha ugyanolyan messze van a játéktábla közepétől két fegy-
vermező, attól az oszoptól számolva, ahol te eladtad a fegy-
veredet, az óramutató járása szerinti közelebbi mezőn adja
el a fegyverét Karcsi.

Miután Karcsi eladott valamit, játéklapján a kockát egy hely-
lyel jobbra kell mozgatni; ha a jobb szélső helyen volt, átke-
rül a bal szélső helyre. Így mindig ki tudjátok számolni, hol
és mit fog eladni legközelebb Karcsi.

Karcsi még zárolt csatatéren (lakatoldallal felüli keresletjelzőnél)
is el tud adni fegyver - Karcsi nagyon meggyőző.

Ha Karcsi eladna egy fajnak valamit, de annak összes fegyverme-
zője foglalt, nos, ebben a valószínűtlen esetben Karcsi nem ad
el semmit. A kockája ilyenkor is átkerül a következő helyre.

Karcsi eladásaiból egyikőtök se lát egy garast sem.

Ha kétszer adsz el körödben (Drive the Workers, Desperate Ti-
mes), Karcsi is kétszer ad el - minden eladásod után ő is elad
valamit.

Az évszak vége
Ha egy csata végrehajtása során fegyvered Karcsi fegyverével
kerül szembe, szinttől függetlenül tiéd a győzelem. Karcsi
fegyverlapkáját rakd az általad legyőzött fegyverek kupacába.

Nem úgy, mint a három- vagy négyszemélyes játékban, az
évszakok végén ne dobjátok el a felcsapott tudás- és király-
ságkártyákat! Ha azonban az évszak utolsó akciója nem tu-
dás- vagy királyságkártya volt, az I-es mezőkről dobjátok el
a tudás- és a királyságkártyát; a többi kártyát csúsztassátok
egy hellyel arréb, és végül töltsétek fel az üres kártyahelye-
ket.

 

   A játék vége
Az évvégi értékelés ugyanúgy történik, mint három- vagy
négy játékosnál, leszámítva a legtöbb legyőzött fegyverért
járó jutalmat: kétszemélyes játékban 7 aranyat kap az, aki
a legtöbb fegyvert győzte le, ellenfele pedig nem kap sem-
mit.
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Példa: A lila játékos épp eladott egy kardot a hegyekben a hob-
goblinoknak. Karcsi épp az orkoknál kereskedik, így a sivatag-
ban ad egy csatabárdot, mivel a csatabárdmező közelebb van a
az eladott fegyver mezőjéhez (mint a buzogánymező az erdő-
ben, ami nem üres, így a példa szerintem rossz - a ford.).


