
Ambíciózus félisten vagy, aki az Olümposz csúcsára, az istenek közé vágyik.
Toborozz hősöket, gyűjts nagyhatalmú tárgyakat, kezdj teljesíthetetlennek

vélt küldetésekbe, hogy kikovácsold saját legendádat.
Az öt koron átívelő játékban hatalommal bíró kártyakombinációkat

hozol létre, hogy aztán elpusztítsad azokat - mert ahhoz, hogy
győzelmi pontokat érjenek, a kártyáknak el kell jutniuk a te Elísiumodba.

 

 
 



8 család, mind 21 kártyával
A hátlapja mind a 168 lapnak ugyanolyan, egy polgár látható rajta.

1 TEMPLOM (két darabból)
1 kétoldalas tümpanontábla

1 lépcsőtábla

1 jósdatábla

16 oszlop
A matricák opcionálisak, a színtévesztő játékosok 

megsegítésére szolgálnak.

6 küldetéslap
A hátlapon egy elbukott küldetés látható.

4 sorrendkorong

1 korszakkorong

12 aktivációs gyűrű

4 játékostábla

4 áttekintőlap

19 bónuszlapka
3 szintlegendás

16 családi legendás (családonként 2)

40 érme

25 dicsőségpontlapka (DP)

45 győzelmipontlapka (GyP)

1 FÜGGELÉK
A kártyák leírásával és képességeik magyarázatával.

Tartozékok

x 25 x 15

x 15 x 10

x 25 x 20

hátlap

x 4x 4 x 4 x 4

 

hátlap



ELŐKÉSZÜLETEK

7  Ki kell sorsolni, ki kapja az

 
1-es sorrendkorongot - ez a já-
tékos kezdi majd az első kor-
szakot. A többiek az óramutó
járása szerinti sorban vesznek
el egy-egy sorrendkorongot, 
növekvő sorrendben. Ha van
felesleges sorrendkorong, azt
vissza kell rakni a dobozba.

 

1  Le kell rakni a tümpanont az 
asztalra, véletlenszerű oldalával 
felfelé.

2  A 4 ilyen jelű küldetéslapot   
le kell rakni a tümpanon alá, balról jobbra
emelkedő sorrendben (ezek az előkészületek
3 vagy 4 játékosnál érvényesek).

5   Az érméket, a győzelmipontlapkákat és az aktivációs 
gyűrűket a bankba kell rakni.

3  A küldetéslapok alá le kell rakni a

6  Mindenki összeállít és maga  
elé letesz egy játékostáblát.  

sáv első mezőjére kell tenni.

8  Mindenki kap a bankból
4 drachmát játékostáblájára.

 

9  
 
 
 

10 Mindenki annyi győzelmi
pontot kap, amilyen szám 

látható a sorrendkorongján: a
kezdőjátékos 1 GyP-t, bal

oldal szomszédja 2 GyP-t, és
így tovább.

 
 

13  
 

12 A megmaradt paklit képpel lefelé le 
kell rakni az asztalra úgy, hogy 

legyen hely mellette a dobott lapoknak.
 

4  A korszakorongot a korszak-  

Fedezzük fel együtt a legendák Göröghonját!

11  Választani kell ötöt a nyolc csaalád kö-  
zül; a maradék három család kártyáit vissza kell rakni a dobozba.
A családok erősen befolyásolják a játékot, így a legelső alkalom-
mal célszerű ezeket a családokat választani: Athéné
Hadész         Héphaisztosz         Poszeidón         
Zeusz

 
 

 

A kiválasztott öt család 105 kártyáját képpel lefelé jól meg kell
keverni, majd háromszor annyit, amennyi a játékosok száma,
meg még egyet (így például három játékos esetén tíz kártyát)
fel kell csapni az asztal közepére - az agórára.

   AGÓRA

lépcsőt.

 Mindenki elvesz min-
den színből egy oszlopot,

játékostáblájára rakva azokat.
A felesleges oszlopokat 

vissza kell rakni a dobozba.

 Ki kell készíteni a három 
szintlegendás bónuszlapkát, 

valamint a kiválasztott családok
két-két bónuszlapkáját.



   Magyarázatok

A kártyák felépítése
Minden kártyák megannyi különféle információ található.

 Ez a kártya szintje, 
ami 1 és 3 között lehet. 

 A kártya színe, ami azt
jelzi, melyik családhoz tartozik
(ez itt Hadészéhez).

 

 Aktivációs szimbólum,
azt jelzi, hogyan és mikor 
aktiválható a kártya ké-
pessége (l. később).

 

A család szimbóluma.

 Megszerzési feltétel, vagyis
milyen színű opszlopok 

kellenek a kártya megszerzéséhez.
 

A fekete “bármilyen színt” 
jelöl.

sorrend

pénz

áthelyezés

győzelmi pontok
(GyP)

A kártya képessége.
Fontos: A játékosok csak az

országukban található kártyák
képességeit használhatják.

Az illusztrátor neve.

 

A kártya neve.

 

Egyes kártyákon megtalálható ez a 
szimbólum:         - ezek az eleusziszi
misztériumhoz tartozó lapok, és az
ilyen kártyák kombinálhatók egy-
mással.

 Egyes kártyákon megtalálható ez a 
szimbólum:         - ezek az eleusziszi
misztériumhoz tartozó lapok, és az 

 

Polgárok
A családok kártyáinak hátoldalán egy-egy polgár található. Amikor valaki “kap egy polgárt”,
elveszi és képpel lefelé országába lerakja a húzópakli legfelső lapját - a kártya a játék végéig
polgárként szolgál. Polgárkártya sosem fordul képpel felfelé, és senki sem nézheti meg, 
hogy mi van a kártya előoldalán.

Küldetéslap

 
  

 
 

Ha Apollón családja is a kiválasztot-
tak között van, a jósdatáblát a

templom fölé kell rakni.

 
 

Az előkészületek során fel kell
csapni 4 kártyát a jósdatábla és

a tümpanon közé.

 

2 játékosnál csak az ilyen       
küldetéslapokat kell használni.

Ezeket úgy kell lerakni a tümpanon
alá, hogy mindkettő két szín alatt

legyen.                                   

 
 

 

 
 

Egyebekben a játékszabály
nem változik a játékosok

száma miatt.

ország

Elízium

legyen.                                   legyen.                                   

Ha Arész családja is a kiválasztot-
tak között van, a dicsőségpontok

lapkáit is a bankba kell rakni.

Mindenkinek a játékostáblája
előtti rész az országa, a játékos-

táblája és saját maga közötti
rész az Elíziuma.



A játék célja a lehető legtöbb győzelmi pont gyűjtése. A játékosok leginkább legendáik megteremtésével szereznek győzelmi pontokat,
ami főleg kártyák Elíziumba helyezését jelenti; emellett kártyaképességekért is járhatnak győzelmi pontok.

 

A játék menete
        A játék 5 korszakból áll, minden korszak pedig 4 fázisból:

     II. fázis: Akciók    IV. fázis: A korszak vége          III. fázis: Legendateremtés        I. fázis: Ébredés

      A játék célja

     II. fázis: Akciók

 
 

 E kártyához egy kék és egy tetszőleges
színű oszlop kell - ez itt most

teljesül.

        I. fázis: Ébredés

A fázis lépései ezek (ebben a sorrendben):

1   Az agóráról az előző korszak megmaradt kártyáit képpel felfelé a
dobott lapokhoz kell rakni.

E lépések       és        elmaradnak az első korszakban.1   2   

2   Addig kell kártyákat felcsapni az agórára a pakli tetejéről, amíg az agórán három-
szor annyi kártya nem lesz, mint a játékosok száma, plusz még egy. Azaz:  
• 2 játékos esetén 7 kártyát kell felcsapni; 
• 3 játékos esetén 10 kártyát kell felcsapni; 
• 4 játékos esetén 13 kártyát kell felcsapni. 

Ha Apollón családja is játékban van, a jósdával is foglalkozni kell:
• Az 1. lépést követően a jósdánál lévő kártyákat az agórára kell rakni.
• A 2. lépést követően fel kell csapni a pakli tetejéről 4 kártyát a jósdához.
A jósda arra szolgál, hogy a játékosok előre láthassák a következő korszak
kártyáinak egy részét.

 

• Az kezd, akinél ott van az 1-es sorrendkorong, és a játékosok a sorrendkorongjaik
száma szerint (növekvő sorrend) követik egymást. 

  

• Aki soron van, az elvesz egy családkártyát vagy egy küldetéslapot. Mindenki négyszer
kerül sorra, ezalatt három családkártyát és egy küldetéslapot kell begyűjtenie.

  

Egy küldetéslap vagy családkártya elvételének feltétele, hogy a játékosnak ott legyen a
játékostáblán a megfelelő oszlopkombináció.

 
 

Senkinek sem lehet országában két ugyanolyan
(azonos illusztrációval bíró) kártya.

 

A játékosnak nincs már zöld oszlopa,
így semmiképp sem veheti el ezt

a kártyát.

Csak egy piros oszlop kell, és az ott is
van a játékos játékostábláján - 

elveheti a kártyát.

A megszerzési feltétel a tümpanon
látható, a küldetéslap felett - ez

esetben egy piros oszlop az.

Két játékosnál könnyebb küldetéslapot
szerezni - a két feltétel (itt piros és kék)

közül elég egyet teljesíteni.



Az elvett küldetéslapot a játé-
kos lerakja játékostáblája
mellé.

 

• Aki elvett egy kártyát vagy küldetéslapot, annak utána egy (és csakis egy) oszlopát le kell vennie játékos- 
táblájáról. Bármelyik oszlop eltávolítható, olyan is, ami nem is volt a megszerzési feltételek között.

Megjegyzés: Bármi is legyen a megszerzési
feltétel, mindig csak egy, méghozzá tetsző-
leges színű oszlopot kell eltávolítani.

 
 

• Minden játékosnak 4. köre után pontosan három elvett családkártyája és egy elvett küldetéslapja kell, hogy
   legyen, valamint az összes oszlopa eltávolítva kell, hogy legyen játékostáblájáról. Speciális helyzetek:

  

 Aki a még az agórán lévő családkártyák egyikének sem tudja teljesíteni a megszerzési fel-
teleit, az elvesz egy polgárt, vagyis a húzópakli legfelső kártyáját képpel lefelé lerakja az
országába.
Nem vehet el polgárt az, aki el tud venni családkártyát, vagy aki még nem vett el kül-
detéslapot, de el tud venni egyet.

 
 

Aki a még a tümpanon alatt lévő küldetéslapok egyikének sem tudja teljesíteni a megszer-
zési feltételeit, nem vesz el küldetéslapot ebben a korszakban. Miután begyűjtötte a három
kártyáját, a 4. körében passzol. Miután már mindenki végzett a 4. körével, a játékos meg-
kapja az egyik megmaradt küldetéslapot, de azt képpel lefelé (teljesítetetlenül) rakja le.

Az elvett családkártyát a játékos
lerakja országába.

 
 



Képességek használata a II. fázisban

Aki épp soron van, az használhatja az országában lévő kártyák képességeit. 

• Nem használható olyan kártya képessége, amely kártya mát átkerült a játékos   
Elíziumába (l. később).

• A játékos körében több kártyája képességét is használhatja. 
• Egyszeri, aktivációs és eleusziszi kártyaképességek nem használhatók akkor,   

amikor másvalaki van éppen soron.

• Kártyaáthelyezős képesség használatakor be kell tartani a legendákra vonatkozó  
szabályokat (l. a 8-9. oldalon).

• A kártyák aktivációs szimbólumai korlátozzák a kártyák használatát (egyes szim-
  bólumok más fázisban is számítanak, vagy csak ott).

 

Azonnali
 A kártya hatása azonnal végrehajtódik, amikor valaki elveszi

azt. Ezt követően a kártyának többi nincs hatása.

Eleusziszi
Csak akkor aktiválhat valaki egy ilyen kártyát, ha van még
országában legalább 1 másik eleusziszi kártya.

 

Folyamatos
 A kártyaképesség mindig hat, legalábbis amíg a kártya a játékos

országában van.

Egyszeri
A kártyaképesség a játék folyamán csak egyetlen egyszer ak-
tiválható (az is csak addig, amíg a kártya a játékos országá-
ban van).

Egyszeri kártya elvé-
tele után a bankból
nyomban rá kell rakni
a szimbólumára egy
aktivációs gyűrűt.

 
 

 
 

 

Egyszeri kártya akti-
vációjához a rajta lévő
aktivációs gyűrűt visz-
sza kell rakni a bankba.

 
 

 

Aktivációs
A kártya minden korszakban egyszer aktiválható (de csak 
addig, amíg a játékos országában van).

Aktiválása után el kell forgat-
ni 90o -kal a kártyát. A kor-
szak végén kell az elforgatott
kártyákat visszaforgatni, így
azok legközelebb csak a kö-
vetkező korszakban aktivál-
hatók megint.

 
 

 

 

Ha valaki Athéné-kártya képességét használja, és az lehető te-
szi, hogy a többiek is áthelyezzenek kártyákat, először az éppen
soron lévő játékos helyezhet át, majd sorban a többiek az aktu-
ális játéksorrend szerint.

 

Ha egy kártya képessége szembemegy az általános játékszabályokkal,
mindig a kártyaképesség az erősebb.



Miután mindenki befejezte a köreit a II. fázisban, a korszak a III. fázissal, va-
gyis a legendateremtéssel folytatódik. Ekkor alakul ki a következő forduló já-
téksorrendje, ekkor jár pénz és győzelmi pont a küldetésekből, és ekkor íród-
nak a legendák, vagyis ekkor kerülnek át kártyák az országokból az Elíziumok-
ba - amikért majd győzelmi pontok járnak a játék végén.

1) A játéksorrend kialakítása
A játékosok megkapják az elvett küldetéslapjuknak megfelelő sorrendko-
rongot: az 1-es küldetéslap birtokosa megkapja az 1-es sorrendkorongot, 
és így tovább.

Akinek teljesítetlen küldetése van, az automatikusan a legnagyobb szá-
mos sorrendkorongot kapja; ha több ilyen játékos is van, a jelenlegi ko-
rongjaik relatív sorrendje nem változik.

Példa: Ágnesnél az 1-es, Gábornál a 3-as sorrendkorong van. Egyiküknek
sem sikerült küldetést telejsítenie. A sorrendkorongok újraorsztásánál Ágnes
a 3-as, Gábor a 4-es korongot kapja.

 

2) Pénz és győzelmi pontok
Mindenki megkapja a küldetéslapján látható mennyiségű pénzt és GyP-t.

3) Kártyák áthelyezése

 Végül, már az új játéksorrendben, mindenki átrakhat kártyákat országából
Elíziumába.
• Mindenki legfeljebb annyi kártyát rakhat át, amilyen szám látható elvett 

küldetéslapján a lantban.
• Minden áthelyezés pénzbe kerül: annyi drachmába, amennyi a kártya   

szintje (1-3). A pénzt a bankba kell be�zetni.
• Minden áthelyezésnél be kell tartani a legendateremtési szabályokat (l. a 

következő oldalon).

Miután mindez megtörtént, a küldetéslapokat vissza kell rakni, képpel fel-
felé, a tümpanon alá, emelkedő számsorrendben.

 

         III. fázis: legendateremtés

Legenda
 A kártya képessége használható a III. fázisban (de csak addig, 

amíg a játékos országában van).

Folyamatos
A kártyaképesség mindig hat, legalábbis amíg a kártya a játékos
országában van.

 

Kártyaképességek használata a III. fázisban

A legendák szabályai

Minden áthelyezés annyi drachmába kerül, amennyi az adott kártya szintje. Áthelyezésnél a kártya átkerül a játékos országából Elíziumába.
Minden áthelyezésnél választani kell: a játékos vagy új legendába kezd, vagy egy már meglévőt folytat, alkalmasint befejezve azt.

Kétféle legenda van: családi legenda és szintlegenda.

 

Szintlegendák
Szintlegendában azonos színtű, de eltérő családhoz tartozó kártyáknak kell lenniük. Szintlegendát legfeljebb 5 kártya alkothat - minden családból 1.

Befejezetlen 2. szintű
legenda.

 Befejezetlen 1. szintű
legenda.

 Befejezett 3. szintű
legenda.

 



Legendák bónuszai

 
 

Aki elsőként befejez egy családi legendát, megkapja a megfelelő
családhoz tartozó 5 GyP-t érő bónuszlapkát. Aki másodikként
befejezi e család egy legendáját, megkapja a 2 GyP-t érő bónusz-
lapkáját. A család többi legendájáért már nem jár bónusz.
Ha egyazon játékos egy család két legendáját is befejezi,
miközben senki más nem fejez be e családhoz tartozó le-
gendát, mindkét bónuszlapkát ő kapja meg.

 
 

 

 Aki elsőként teremt egy legalább kétlapos szintlegen-
dát, megkapja az adott szint bónuszlapkáját. Ha va-
laki más az, aki elsőként teremt az adott szintből 
egy háromkártyás legendát, legendát, “ellopja” a 
bónuszlapkát. Ilyesformán a szintlegendák bónuszlapkái többször is tulajdo-
nost válthatnak. Aki elsőként fejez be egy szintlegendát - ami 5 kártyát jelent
-, az megkapja (ha nem nála volt) az adott szint bónuszlapkáját, amit már 
nem is veszíthet el többé.

 
 

 

 
 

Családi legendák

Polgárok és legendák

Legendateremtés

 Családi legendában azonos családhoz tartozó, de eltérő szintű kártyáknak kell lenniük. Családi legendát legfeljebb három kártya alkothat - minden szintből egy.

Polgárkártya is áthelyezhető az Elíziumba, és ott hozzárakható legendához - de
csak akkor, ha már legalább 2 kártya van abban a legendában. A polgárkártya
egy hiányzó családkártyát helyettesít. Az áthelyezés költsége mindig annyi 

drachma, amennyi a helyettesítendő kártya szintje. Egyszóval, a polgárok af-
féle dzsókerek. Azonban súlyos árat kell �zetni értük: a végelszámolásnál min-
den Elíziumban lévő polgárkártyárt le kell vonni 2 győzelmi pontot!

• A legendát alkotó kártyák sorrendje lényegtelen. Így egy családi legenda első  
kártyája lehet például egy 2. szintű, azután egy 1. szintű, hogy végül egy 3.
szintű kártya hozzáadásával legyen befejezve.

• Egy játékosnak bárhány befejezetlen legendája lehet, bármikor belekezdhet 
újabb legendába.

• Egy már legendába illesztett kártya utóbb nem helyezhető át másik legendába,  

és nem is dobható el. Ha egy legenda még csak egy kártyát tartalmaz, akkor
sem vonható össze más legendával.

 

• Áthelyezhető az Elíziumba olyan kártya is, amin még ott van az aktivációs 
gyűrű; ilyenkor a gyűrűt vissza kell rakni a bankba.

• A játék végén semmit sem érnek az olyan legendák, amik csak egy kártyából 
állnak, ezeket a végelszámolásnál a dobott lapokhoz kell rakni.

A polgárkártya pótol
egy hiányzó 1. szintű
családkártyát. Az át-
helyezés 1 drachmába
került.

 

 
 

A polgárkártya pótol-
ja a hiányzó 2. szintű
családkártyát - ezzel
ez a családi legenda
befejeződött. Az át-
helyezés 2 drachmá-
ba került.

 
 

A polgárkártya pótolja
a még hiányzó 3. szintű
családkártyát, és ezzel a
szintlegenda befejező-
dött. Az áthelyezés 3
drachmába került.

 

 

Befejezetlen Zeusz-
legenda.

Befejezett Athéné-
legenda.

 



Miután mindenki végzett az áthelyezésekkel, fel kell készülni a kö-
vetkező korszakra, az alábbi lépésekben:
• Mindenki visszarakja 4 oszlopát játékostáblájára.
• Országában az elforgatott családkártyákat mindenki visszaforgatja.

• A korszakjelzőt egy mezővel tovább kell mozgatni.
• Kezdőhet is a következő korszak az I. fázissal.

  IV. fázis: a korszak vége

  Végelszámolás

Kezdődhet is az első játék!  

Kronoszképességek
 
 

E képességek most használhatók. Az ilyen kártyáknak a legendák között kell lenniük. Az
egyenlőségjeles változat azt jelzi, hogy családlegendánál használható a leghatékonyabban, 
a nem-egyenlőségjeles pedig azt, hogy szintlegendánál használható a leghatékonyabban.

Családlegendák: kétkártyás legenda 3 GyP-t / befejezett legenda 6 GyP
Szintlegendák: kétkártyás legenda 2 GyP / háromkártyás legenda 4 GyP / négykártyás legenda 8 GyP / befejezett 12 GyP

Össze kell adni a Kronoszképességekért, a legendákért és a dicsőségpontokért járó győzelmi pontokat, valamint a játék során
szerzetteket. Végül mindenki annyiszor 2 GyP-t veszít, ahány polgárkártya van legendáiban. 

 

 Az győz, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte. Holtversenynél az a győztes, akinek az érintettek közül a legtöbb pénze 
maradt. Ha még így is holtverseny van, az ebben érintettek mind győztesek.

Először is az országokból az összes kártyát, valamint az Elíziumokból az egykártyás legendákat a dobott lapokhoz kell tenni (csak a
legalább két kártyát tartalmazó legendákért járnak győzelmi pontok). 

Ha Arész családja is a kiválasztottak között van, egyesek a játék során dicsőségpontokhoz
(DP) juthattak. A dicsőségpontokért győzelmi pontok járnak: akinek a legtöbb dicsőség-
pontja van, 16 GyP-t kap, akinek a második legtöbb van, 8 GyP-t, majd 4 és 2 GyP-t. 
Holtversenynél a helyezésekért járó pontokat össze kell adni és egyenlően szétosztani.

 

 

Fontos: Nem kaphat GyP-t az, akinek egyáltalán nincs dicsőségpontja.

Utóbb újabb családkombinációkkal válzotatosabbá tehető a játék,
és egyes képességek megléte eléggé megváltoztathatja a játék han-
gulatát. Ezért ajánlunk is néhány kombinációt, ezek mind elég
másféle játékélményt nyújtanak. Persze a pro� játékosok saját
kombinációkat is kitalálhatnak - és meg is oszthatják azokat egy-
mással és velünk a Space Cowboy honlapján.

Bőség: Arész, Athéné, Héphaisztosz, Hermész, Zeusz. Azoknak, 
akik sok győzelmi pontot akarnak gyűjteni.

 

 

 

Szintlegendák: kétkártyás legenda 2 GyP / háromkártyás legenda 4 GyP / négykártyás legenda 8 GyP / befejezett 12 GyP

Össze kell adni a Kronoszképességekért, a legendákért és a dicsőségpontokért járó győzelmi pontokat, valamint a játék során

A játék az ötödik korszak befejeztével ér véget. Ekkor kerül sor a 
végelszámolásra.

Most kerül sor a legendák kiértékelésére:

Jaj a legyőzötteknek!: Arész, Hadész, Héphaisztosz, Hermész, Posze-
idón. Azoknak, akik kívánják az interakciót és a vetélkedést.
Pusztaság: Apollón, Arész, Hadész, Hermész, Poszeidon. Azoknak, 
akik szeretik a nehézségeket és a szoros küzdelmet.

Halálos cselszövés: Apollón, Athéné, Hadész, Héphaisztosz, Hermész. 
Azoknak, akik kedvelik a látványos kombókat.

Elízium? Kit érdekel!: Apollón, Arész, Athéné, Poszeidón, Zeusz. 
Azoknak, akik a győzelemhez vezető alternatív utakat keresik.



Credits

Cari
Surrounded by testosterone and dubious jokes, Cari has spent six years animating 

project as a professional illustrator, so be indulgent! Even if as a rule of thumb she 
prefers to draw pinups with well-developed “character”, Cari has still appreciated  
working with this nice spread of artists, each more talented than the last, and 
would liketo greatly thank Philippe Mouret for having given her this chance.  
See you next time!

John McCambridge
As the song says, I’m a bit of a Wild Rover; I was born in Ballycastle, in the county  

and have worked as both a freelance artist and as a concept artist in the videogame 
industry. I returned to the United Kingdom in 2006 before settling in Warsaw in  
Poland for a few years. Nonetheless, I’ve always kept touch with France as it’s a central 
point for creation and I’ve continued to work on covers for comic books (Durandal 
and Troie for Soleil Editions). I’ve grown up with folk legends which have given me 
a passion for history and legends from around the world. So for this project, it was 
great to work with the Space Cowboys team and alongside other highly talented  
artists; Elysium has been an incredible project for me, combining many of my  
passions: legends, mythology, and Greek history. On a personal note, I now live in the  

son Fergus who keeps me very busy.

Vincent Dutrait
Working with paint and brushes on paper for two decades, I learned illustration 

my favored themes, which are fantasy and adventure in youth publishing, and in  

Pascal Quidault

with Splendor, the urge and the desire to dive into more playful, childish, and  
colored worlds was making itself seriously felt.
So it’s without a moment’s hesitation that to illustrate my part of the Elysium  
project, I’ve chosen Hades: the God of the Dead. A lot of fun, tons of sparkles, some 
balloons, and… errr… wait up, I ah….” 

Didier Poli

 
 

advertising ...) with a few feats of which I’m rather proud. For a few years now,  

as in this case, the chance to come play in my illustrator colleagues’ playground.  
As a huge fan of Greek mythology, Elysium was the perfect project for me...  
and what a team! It is an honor to be among these people - thank you Philippe. 

Emmanuel Roudier
Hello players! What pleasure to put aside my prehistoric characters to illustrate 
these few cards for Elysium. And what cards! Could anyone dream of a  
better guy than Hermes, the kewlest of all of Olympus’ gods, the most chic with 
his hat and his Italian shoes, and also the most mysterious (those who have 
been initiated will understand me…)? It was a true pleasure to come back to  

of a Space Cowboy and would like to deeply thank Philippe Mouret for having  
invited me as the shuttle’s engines were already beginning to heat up! Have fun.  
© Chloé Vollmer-Lo

ÉRIC Bourgier
 

moments of true freedom, even of investigation, into my job: drawing. Coming 
from the world of comics, drawing is certainly a thing, but the creation of an  
illustration creates a strong, dense, and brief moment. A moment where the  

Space Cowboys (well… young-ish) for this game which, I hope, will enchant you,  
and now, on your marks, get set, play!

Sylvain Guinebaud / Bruno Tatti
 

degree in Visual Arts, he has worked with with François Froideval, Ange, Nicolas 
Mitric or even Herik Hanna on various comic projects. He’s also worked on various 
games such as “Guardians Chronicles”, “Pina Pirata”, “Eden”, “Drakerys”, etc.

Bruno Tatti alias Stambecco is a colorist / illustrator. Self-taught, he entered the  
Gobelins to perfect his visual arts knowledge and broaden his horizons. One thing 
led to another, and he entered the world of comics as a colorist, all while making 
small detours to try youth / press illustration, etc…

Matthew Dunstan
My life in gaming probably started when my aunt gave me a portable chess set 
when I was 7, and my fellow students and teachers whom I forced to play with me  
during school breaks would not be surprised at all with my current pastime!  Despite 

growing up in a rather small rural town you’ve never heard of in Australia (Muswellbrook), I would be  
fortunate enough for a copy of Settlers of Catan to make it halfway around the world to a friend’s 
house one summer, and from there I was hooked. Moving to Cambridge in 2010 gave me a chance to 
meet Brett, and despite bickering like an old couple at times, I think we’ve become a great design team 

design partner. A close second is the team at Space Cowboys, who have poured their passion and 

Finally I would like to thank my family and Terezie for putting up with all of my nonsense (which is 
hopefully balanced by an equal amount of love!).

Brett J. Gilbert

write about them: Matt and I owe them all a huge debt of gratitude for their faith  
in our ideas, and for their incredibly creative development of Elysium, which has 

transformed our game into something mythic, delightful and ultimately beautiful. As for my co- 
designer and Essen comrade Matt: without his talent and enthusiasm the game would simply not have 

but with the humility of knowing that other guy’s idea is better than your own. But the outcome of 
this curiously playful struggle is never certain, which is why it is genuinely thrilling to write these 

typically hard-to-impress members of Playtest UK in Cambridge and London; you know who you 
are! And as for myself: although there may be much to tell, I have now sadly run out of space within 
which to tell it…

V



Ikonok

Könnyen elfelejthető szabályok

= pénz 

= tetszőleges kártya 

= adott család kártyája
   (a példában Athénéé)

   

= polgár 

= kártya az országban 

= kártya az Elíziumban 

= győzelmi pont (GyP) 

= kártyák a dobott lapok
   között

   

= dicsőségpont (DP)= dicsőségpont (DP)

= kártya a jósdában 

= áthelyezés 

= választás két lehetőség közül  0 = ingyenes áthelyezés 

1 = áthelyezés, a költsége a nor-
   mál + 1 drachma

    

= kapni valamit 
   (itt 1 drachmát)

 1

= áthelyezett kártya
   (a példában Apollóné)

   

= elvett kártya
   (a példában Athénéé)

  

= adni valamit 
   (itt 1 drachmát)

 

= be�zetni/eldobni valamit
    (itt 1 drachmát)

 

= választani valamit
    (itt 1 kártyát)

 

1

11

= kártya hozzáadása 

= kártya eldobása 

= kicserélés 

= folyamatos képesség 

= azonnali képesség 

= aktivációs képesség 

= egyszeri képesség 

= legendaképesség 

= Kronoszképesség

= családlegendánál hatékony
   Kronoszképesség

   

= szintlegendánál hatékony
   Kronoszképesség

   

= eleusziszi képesség 

= zöld oszlopra van szükség  

= legalább 2 (itt legalább 2
   áthelyezés)

  2

1# = az a játékos, akinek a leg-
   több .... van (itt pénze)

  

= kártya húzása és lerakása
   képpel felfelé az országban

  

= adott fajta képességgel bíró
   kártya (itt azonnali)

   

te
 

= nincs egy se (itt polgár) 0

= legalább 11+

= vagy más hasonlók...  

= birtokolni legalább ennyi... 

= nincs hatás 

• Aki elvesz egy családkártyát vagy egy küldetéslapot, annak le kell vennie egy osz- 
lopot játékostáblájáról. Ez bármilyen színű oszlop lehet, nem kötelező olyannak
lennie, amilyen volt a megszerzési feltételek között.

• Senkinek sem lehet két azonos (ugyanolyan illusztrációs) kártya országában. 

• Az áthelyezéseknek költsége van! Egy családkártya annyi drachmáért helyezhető 
át, amennyi a szintje.

• Csak akkor helyezhető át polgár az Elíziumba, ha hozzáadható egy olyan legendá- 
hoz, amit már legalább két családkártya alkot.

• Csak az éppen soron lévő játékos használhat kártyaképességet.

• Arész csak annak ad győzelmi pontokat, akinek legalább 1 dicsőségpontja van.

• Országban lévő kártyára hathat saját képessége; például az a Hermész-kártya, ami 
1 drachmát ad egy Hermész-kártya áthelyezéséért, akkor is megadja ezt az 1 drach-
mát, amikor pont ez a kártya helyeződik át.

• Nem vehet el polgárt az, aki képes családkártyát vagy küldetéslapot elvenni. 

• A legendateremtés fázisának elején kerül sor a játéksorrend kialakítására - ez a bó-  
nuszlapkák miatt a fázis közben fontos lehet!

• A játék végén az Elíziumokban lévő magányos kártyákat el kell dobni, azokért nem 
jár győzelmi pont.

Elysium is published by JD Éditions - SPACE Cowboys: 238, rue des frères Farman, 78530 BUC - France
© 2014 SPACE Cowboys. All rights reserved

www.spacecowboys.fr

mindenki
más

• Csak azután vehető el a teljesítetlen küldetés, hogy már mindenki végzett.

Fordító: Thaur (thaur@freemail.hu)
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