
A játék célja: Minden játék újabb fejezete a fény és a sötétség birodalmai közötti végtelen háború-
nak. Az egyik birodalomban legyőzött seregek újjászületnek a másikban, harcra készen. Minden játékos 
területeket von az irányítása alá - mindkét birodalomban -, hogy kihasználja az ottani erőforrásokat: 
energiát, aranyat, lakosságot. A területek irányításáért, az épületek felhúzásáért és megőrzéséért győ-
zelmi pontok járnak. Aki a legsikerebben váltja valóra ambícióit, az lesz a győztes.
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• 20 üres kártya

Ezek segítségével titkolhatjátok el, milyen akciókat 
terveztek végrehajtani.

• 10 fordulókártya

Ezekkel jelölitek, hogy épp melyik fordulóban vagytok.

• játéktábla

A játéktábla jobb oldalán
a fény birodalma látható,
a bal oldalán a sötétség
birodalma. 

Mindkét birodalom 5 tar-
tományból áll - ugyan-
azokból mindkét biroda-
lomban -, és mindegyik
tartomány 5 régióból.

• 25 régiókártya
Minden régiónak saját kár-
tyája van. Felül látható a 
régió neve, alatta a régió 
arany- és energiatermelése -
a jobb oldalon a fény birodal-
mába lévő régióé, a bal olda-
lon a sötétség birodalmában
lévőé. A régió ki van emelve,
hogy könnyebben meg lehes-
sen találni tartományában.

• 60 konfliktuskártya

Minden régióhoz tartozik két konfliktuskártya, 
egy a fény, egy a sötétség birodalmához; emellett
a fény és a sötétség minden tartományához tarto-
zik egy-egy saját konfliktuskártya.
Megjegyzés: A régió- és a konfliktuskártyák a hátterük-
ről könnyen megkülönböztethetők: a régiókártyák háttere
mindig kettéosztott, fényre és sötétségre, míg a konfliktus-
kártyák háttere egynemű, vagy a fény, vagy a sötétség
birodalmát mutatja.

• mágiakártya

Minden játékosszínben egy négylapos készlet.

• 10 törzskártya

5-5 törzs a fény és a sötétség birodalmához.

Tartalom

dzsóker
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• 225 színes fakocka

Ezek a seregeitek, minden játékos-
színben 45 kocka - de csak 43-ra
van szükségetek, a többi tartalék.

• a kezdőjátékos jelzője

• 65 aranyérme

15 db 1-es, 22 db 2-es, 28 db 5-ös.

• 50 épületlapka
A lapkák egyik oldalán
egy szentély van, a másik
oldalukon város. A régi-
ókban húzhattok fel épü-
leteket, amelyek azután
győzelmi pontokat adnak
tulajdonosaiknak.

• 10 törzstábla

5 a fény, 5 a sötétség törzseihez. A saját játékostáblátokat úgy állítjátok össze, hogy egymáshoz illesztetek egyet-
egyet a fény és a sötétség törzstáblái közül. A játékostáblák kétoldalasak: a hátoldalt (ahol a nagy illusztrációk
vannak) a játék elején, a seregek elosztásánál használjátok. A játék zömében a táblátok előoldalát fogjátok 
használni, itt tervezitek meg az akcióitokat: ezen 10 akciómezőt találtok, a törzseitek zászlajait, valamint a fény
és a sötétség limbóját (ezek a fekete és a fehér angyalszárnyak).

• 20 zöld fakocka

Ezek a helyi milíciák.

• összeállítható kockatorony

• 65 energiaérme

• 5-5 pontjelző és +60-as jelző

Ezekkel tartjátok számon győzelmi
pontjaitokat a pontsávon.

• szabályfüzet

15 db 1-es, 22 db 2-es, 28 db 5-ös.

• 26 portáljelző

A portálon keresztül
közlekedhettek a két
birodalom között.

A csatáknál fogjátok használni.  Az elő-
készületek során rakjátok össze a garat-
ból, a karton toronytestből és a talpból.

A képpel ellentétben a garat és a talp átlátszó mű-
anyag, hogy jobban láthassátok, mi történik a to-
ronyban; a szabályfüzetben feketék, mert így job-
ban értelmeztők a képek a példáknál.

szentély   város
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Előkészületek

1) Rakjátok ki a játéktáblát a fény és a sötétség birodalmával az asztal közepére. Állítsátok össze a kockator-
nyot és rakjátok azt le a játéktábla mellé.

4)A fordulókártyákat rakjátok egymásra, alul legyenek
a nagyobbak, felül a kisebbek, majd a paklit rakjátok a já-
téktáblára. Aszerint, hányan vagytok, eltérő számú forduló-
kártyára van szükségetek:

3 játékos: 7 forduló; 4-5 játékos: 5 forduló.

5)A régió- és a konfliktuskártyák paklijait rakjátok le a 
játéktábla kijelölt mezőire.

3)Rakjátok az arany- és az energiaérméket is, értékek
szerint szétválogatva, a bankba.

2) Rakjátok az épületlapkákat, a portálokat és a helyi milíciák kockáit a játéktábla mellé, a bankba.

6)Keverjétek meg külön-külön a két birodalom törzskár-
 tyáit, majd mindenkinek osszatok ki mindkét birodalomból
 egy-egy törzskártyát.

Állítsátok össze saját játékostáblátokat a törzskártyáitok-
hoz tartozó törzstáblákból. 

A felesleges törzskártyákat és -táblákat rakjátok vissza a
dobozba.

törzstáblák

törzskártyák

portálok

arany

energia

épület-
lapkák

Ennél több, 10 fordulókártya van, hogy ha mind beleegyeztek, akár hosszabb
játékot is játszhassatok.

a sötét birodalma
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8)Sorsoljátok ki a kez-
dőjátékost, ő kapja a 
kezdőjátékos jelzőjét.

7)Mind választotok magatoknak egy színt és megkapjátok ahhoz:
43 seregkockátokat, egy készlet mágiakártyátokat, a pontjelzőtöket és a +60-as jelzőtöket, valamint 
kaptok 4 üres kártyát is. A pontjelzőtöket rakjátok a játéktáblára, a pontsáv 0-s mezőjére, a +60-as jelzőtöket
oedig rakjátok a játéktábla mellé, közel a pontsáv 60-as mezőjéhez. 

Ha ötnél kevesebben vagytok, a felesleges tartozékokat rakjátok vissza a dobozba. 

seregkockák
üres kártyák mágiakártyák

kockatorony

játéktábla

milíciakockák

a kezdőjátékos
jelzője

tartomány

a pontsáv és a 
+60-as jelzők

konfliktuskártyák

régiókártyák

fordulókártyák

régió

a fény
limbója

a sötét
limbója

a fény birodalma
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A kezdőfordulóban játékostáblátok hátoldalát használjátok. Ezen két törzsetek illusztrációját látjátok, valamint
középen néhány számozott mezőt. A számok azt mutatják, hogy hány seregkockátokat lell leraknotok az adott
mezőre. Az egy mezőn lévő seregkockák seregcsoportot alkotnak. A tábla jobb, illetve bal szélén is van egy-
egy számozott mező, de ezeket csak akkor használjátok, ha hárman vagy négyen játszotok.

Először is mind lerakjátok egyik seregcsoportotokat a
fény birodalmába, a kezdőrégiótokra - ennek a nevét
játékostáblátokon, annak fény birodalmás részén ta-
láljátok. A pakliból keressétek is ki magatoknak az 
adott régió kártyáját. Ezután a saját készletetekből 
mind rakjátok le 2 seregeteket ugyanezen régióra, csak
épp a sötétség birodalmára.

Utána a többi seregcsoportotokat rakjátok le más ré-
giókra. A konfliktuskártyákat válogassátok szét a fény
és a sötétség paklijára, azokat így keverjétek meg és a
két paklit rakjátok le a játéktábla mellé. A kezdőjáté-
kos húzzon 5 lapot a sötétség paklijából, bal oldali 
szomszédja 5 kártyát a fény paklijából, az ő bal oldali
szomszédja 5 lapot a sötétség paklijából és így tovább,
míg mindenki fel nem húzta a maga 5 kártyáját. Ezu-
tán ebből az 5 kártyátokból válasszatok ki egyet - ha
lehet, olyant, amelynek régióján még nincsenek sere-
gek -, és ezt rakjátok ki magatok elé; ha már mind
megvagytok, a lapokat egyszerre csapjátok fel.

Játéksorrendben, kezdve a kezdőjátékossal, játékos-
táblátokról mind rakjátok le egy seregcsoportotokat
kijátszott konfliktuskártyátok régiójára az adott biro-
dalomban. Dzsókernél az adott tartomány bármelyik 
olyan régióját választhatjátok, amelyiken még nincs 
sereg. Utána a régiókártyák paklijából keressétek ki és 
tegyétek mágiakártyáitokhoz a megfelelő régió kártyá-
ját; a kijátszott konfliktuskártyát pedig rakjátok a do-
bott lapokhoz.

Megjegyzés: Ugyanaz a régió tartozhat a két biro-
dalomban ugyanahhoz a játékoshoz, de tartozhat 
két külön játékoshoz is.

3 vagy 4 játékosnál 2-2 seregkocka kerül ezekre a mezőkre

1. játékos 2. játékos 3. játékos 4. játékos 5. játékos

kezdőrégió
(elfeknél ez
Treehome)

Példa: Dia (a piros játékos) Mountainhome-ot játssza ki a sö-
tétség birodalmában, rárakva 10 kockás seregcsoportját. A 
pakliból kikeresi az adott régió kártyáját, lerakva azt mágia-
kártyáihoz, a konfliktuskártyát pedig eldobja.

kezdőarany
és -energia

kezdő-
arany
és -ener-
gia

számozott mezők

Kezdőforduló (seregek lerakása)



7

A kezdőforduló végén töltsétek fel a kockatornyot:

Mindenki adjon be a saját készletéből 7 sereget,
ehhez a készletből rakjatok 10 milíciát és ezt a
kockatömeget egyszerre szórjátok be a garatba.

A toronyból a tálcába kiesett seregeitek rakjátok
a limbóitokra - tetszésetek szerint szétosztva 
azokat a fény és a sötétség limbója között.

A tálcába kiesett milíciákból 2-t hagyjatok ott a
tálcában, a többit rakjátok vissza a készletbe.

Ha maradtak a saját készletekben seregek, azo-
kat rakjátok vissza a játék dobozára - ezeket a
seregeket nem használjátok majd a játék során.

Példa: Andris (a lila játékos) a fény birodalmának Mountain-
home-os konfliktuskártyáját játssza ki és lerakja oda egy se-
regcsoportját. Mivel Mountainhome régiókártyája már Diánál 
van, Andris helyette megtartja kijátszott konfliktuskártyáját. 

Megjegyzés: Nem kötelező megmutatnotok a többieknek azt
a konfliktuskártyátokat, amely miatt nem raktok le sereget.

Csak a 2 milícia 
marad a tálcában.
Ha több esik ki a
toronyból, a többi
visszakerül a kész-
letbe.

Példa: 5 játékosnál
minden játékosnak
7 serege kerül, vala-
mint a milíciák 10
serege.

10x

7x

Példa: Dia (a piros
játékos) összesen 9
energiát és 7 ara-
nyat kap.

Ha már az adott régiókártya valakié, ő azt megtartja,
és az épp aktív játékos a kijátszott konfliktuskártyáját
tartja meg, azt rakja mágiakártyáihoz.

Ha kijátszott konfliktuskártya összes régiója foglalt 
már, az aktív játékos kijátszott konfliktuskártyáját a
mágiakártyáihoz rakja, de nem rak le seregcsoportot.

Miután mindenki végzett, megmaradt 4 konfliktus-
kártyátokat adjátok át bal oldali szomszédotoknak; a
kezdőjátékos jelzőjét is így adjátok tovább. Mind 
húztok még 1 konfliktuskártyát a megfelelő pakli tete-
jéről, és a fentebbi módon lejátszotok még egy leraká-
si kört.

Ha valakinek már nincs lerakható seregcsoportja já-
tékostábláján, az kiválasztja egy konfliktuskártyáját
és azt egyből a mágiakártyáihoz rakja.

A kezdőforduló akkor ér véget, amikor már senkinek
nincs seregcsoportja játékostábláján. Ekkor a keze-
tekben maradt 4-4 konfliktuskártyát a dobott lapok-
hoz rakjátok, utána pedig mind kaptok annyi aranyat
és energiát a bankból, amennyi látható összesen játé-
kostáblátok két szélén.

A két konfliktuspaklit keverjétek egybe és keverjétek
hozzájuk az eldobott konfliktuskártyákat, majd a 
paklit képpel lefelé rakjátok le a játéktábla kijelölt
részére. Mind forgassátok át játékostáblátokat és 
rakjátok 3-3 seregeteket a fény, illetve a sötétség 
limbójára. Akinél a kezdőjátékos jelzője van, az 
megtartja azt.

A kockatorony feltöltése
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Példa: Diának (a piros játékosnak) 5 serege van a sötétség és 1
a fény limbójában. A sötétség limbójából 1 seregét átrakja egy,
a sötétség birodalmában lévő régiójára. Mivel a fény limbójá-
ban 3-nál kevesebb serege van, nem erősít a fény birodalmában.

A zöld kereten belüli mezőkre csak régiókártyák, konfliktuskár-
tyák és üres kártyák rakhatók; a piros keretes mezőkre csak
mágiakártyák és üres kártyák rakhatók.

Példa: Emmának csak a fény birodal-
mában van serege Mountainhome-on,
így akciója csak a fény birodalmában
hajtható végre.

A játék fordulókból áll - hogy pontosan mennyiből, 
az attól függ, hányan vagytok (l. oldalt a képet).

Minden fordulóban az alábbi négy fázisra kerül
sor, mindig ebben a sorrendben:

Erősítés

Tervezés

Végrehajtás

Pontozás

A pontozás után a fordulópakli tetejéről a legfelső lapot
visszarakjátok a játék dobozába, és máris kezdődik az
új forduló. Az utolsó fordulóval a játék is véget ér.

A fázisok részletesen:

Tervezés
Most egyszerre megtervezitek akcióitokat - úgy, hogy
képpel lefelé kártyákat raktok le játékostáblátokra.

Minden játékostáblán 10 akciómező található: 8 sereg-
mező és 2 mágiamező. A seregmezőkre csak régió- és
konfliktuskártyákat rakhattok, a mágiamezőkre csak
mágiakártyákat. A mágiakártyák szabják meg a mágia-
mezők akcióit, a seregmezők akcióit viszont a mezők
fölött látható szimbólumok. 

A végrehajtásnál majd csak azt az akciót tudjátok vég-
rehajtani, amelynek mezőjére képpel lefelé lerakátok
egy kártyátokat - ebből következik, hogy a tervezés so-
rán hagyhattok üresen mezőt, ha akartok.

Régiókártyát csak akkor rakhattok le egy seregmező-
re, ha van legalább egy seregetek az adott régión. Ha
mindkét birodalomban van e régión seregetek, válasz-
tanotok kell majd, melyik birodalomban hajtódik végre
az akció. Az akciótok végrehajtása után a régiókártyát
vissza fogjátok venni a kezetekbe.

Erősítés
Mindegyikőtök húzhat a pakiból egy konfliktuskártyát.

Utána ahányszor 3 seregetek van egy limbótokon, on-
nét annyiszor 1 seregeteket átrakhatjátok az adott bi-
rodalom egy olyan régiójára, ahol van legalább 1
seregetek.

Először a kezdőjátékos erősít limbóiból, majd sorban,
az óramutató járása szerint a többiek.

A játék menete

mágiamező mágiamező

seregmezők
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Ez a konfliktuskártya 
csak a sötétség birodal-
mában lévő Borderland-
ra hat.

üres kártya konfliktuskártya

Példa: A játékosnak 
vannak seregei a fény
birodalmán belül Shore
Lake-n, ezért kap a 
bankból 5 aranyat.

Példa: A játékosnak
mindkét birodalom-
ban vannak seregei
Tribute Passon, így
el kell döntenie, me-
lyikben gyűjt be ener-
giát. A sötétség biro-
dalmában lévőt vá-
lasztja és a bankból
kap 6 energiát.

Példa: Diának (a piros játékosnak) vannak seregei a fény
birodalmás Emerald Cliffben, így átrakhatja oda 3 seregét
a fény limbójáról.

Konfliktuskártya a birodalma adott régiójára hat.
Az akció végrehajtása után a konfliktuskártyát el kell
dobni.

Az üres kártyákkal elrejthetitek a többiek elől, hogy
mely akciókat akarjátok kihagyni. Ha egy mezőre üres
kártyát raktok, akkor annak felfedésekor az adott ak-
ciót ki fogjátok hagyni.

Ha bármilyen okból nem tudjátok végrehajtani egy
megtervezett akciótokat, vagy csak éppen nem akarjá-
tok azt végrehajtani, kompenzációnként kaptok a
bankból 1 aranyat vagy 1 energiát.

Ha már mind kijelentettétek, hogy befejeztétek a ter-
vezést, a fázis véget ér.

 A seregmezők
Adószedés
Az adót szedő játékos a bankból annyi aranyat kap,
amennyi a kártyán látható - amennyiben van lega-
lább 1 serege az adott régión. Erre a mezőre nem
rakható le dzsókerkártya (tartományos konfliktus-
kártya).

Energiabegyűjtés
Az energiát begyűjtő játékos a bankból annyi ener-
giát kap, amennyi a kártyán látható - amennyiben
van legalább 1 serege az adott régión. Erre a mezőre
nem rakható le dzsókerkártya (tartományos konflik-
tuskártya).

3 sereg felállítása
Ha a játékos befizet a bankba 2 energiát és 1 ara-
nyat, a kártya régiójára a megfelelő limbójáról át-
rakja 3 seregét - de ehhez szükséges, hogy már 
előtte legyen legalább 1 serege az adott régión.

Megjegyzés: Úgy is végrehajtható az akció, ha valakinek
3-nál kevesebb serege van csak az adott limbóján - ekkor 
csak ennyi seregét rakja át.
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Épületek és portálok felhúzása
Minden játékos végrehajthatja ezt az akciót, de a
költsége törzsről törzsre változik. A játékos befizeti
a bankba a játékostábláján látható költséget (ara-
nyat és/vagy energiát), és a kártya régiójára lerak-
hat a bankból egy portált, egy szentélyt vagy egy 
várost - amennyiben van legalább 1 serege az adott 
régión.

Az építmények hatásai

Portál
A portált felépítő játékos azonnal kap 1 győzelmi
pontot. Mostantól e régióból a seregek átmehet-
nek a másik birodalmban lévő ikerrégióba, illet-
ve megtámadhatják azt. Fordítva nincs így.

Támadás
Az olyan régiókból, ahol van seregetek, megtámad-
hattok egy szomszédos régiót, ami lehet senkié, de 
lehet egy játékostársatoké is.

A kijátszott kártya nem szabja meg, melyik lesz a
megtámadott régió, azt viszont igen, hogyan har-
colnak a megtámadott régió lakói.

Ha a kijátszott kártya:

A) A megtámadott régióé, a helyi lakosok a
támadó sereg oldalán harcolnak.

B) A támadó régióé, a helyi lakosok semlege-
sek maradnak és egyik sereget se támogatják.

C) Bármelyik másik régióé (vagyis aminek 
nincs köze a támadáshoz), a helyi lakosok a véde-
kező sereget támogatják, illetve, ha a régió senkié, 
a saját függetlenségükért harcolnak.
(A harc menetét l. a 13. oldalon.)

Szentély

A szentély felépítő játékos azonnal kap 1 győzelmi
pontot. Minden pontozásnál 1 győzelmi pontot
kap az, aki birtokolja a szentélyes régiót.

Város

A várost felépítő játékos azonnal kap 2 győzelmi
pontot. Minden pontozásnál 1 győzelmi pontot
kap az, aki birtokolja a városos régiót.

Fontos: • Egy régióban lehet város vagy szen-
  tély, de mindkettő nem.
• Egy tartományban csak egy város lehet.

Példa: Andris (a lila játékos) a fény birodalmában lévő
Heartwoodból a portálon keresztül megtámadhatja Petit
(a kék játékost) a sötétség birodalmában lévő Heartwood-
ban.

Példa: Peti (a kék játékos) Forge Fire-ből támad Heart-
woodra, ahol Andrisnak (a lila játékosnak) vannak seregei.

A kijátszott régió- vagy
konfliktuskártya szabja
meg, hogy a helyi milí-
cia kinek az oldalán 
             harcol.

=

=

=

Példa: A játékos
kijátszott konlfiktus-
kártyája Treehome
a fény birodalmá-
ban. A játékos befi-
zet 4 energiát és
felépít egy portált
Treehome-on.
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Példa: Dia (a piros játékos) White Falls-ról 4 seregét Bor-
derlanden keresztül Treehome-ra mozgatja; White Falls-on
2 seregét hagyja.

Támadás vagy seregek mozgatása
A kijátszott kártya lehetővé teszi:
• A támadást (l. a 10. oldalon), vagy
• Seregek mozgatását 1 aranyért.
Ez utóbbinál a játékos befizethet 1 aranyat, hogy
a kijátszott kártya régiójáról bárhány seregét átmoz-
gassa egy másik régióra. Csak olyan régióra mozgat-
hat át sereget, ahol van legalább 1 serege, és útköz-
ben is csak olyan régiókon haladhat keresztül, ahol
van legalább 1-1 serege.

A játékosnak legalább 1 seregét ott kell hagynia
azon a régión, ahonnét a mozgatást kezdte.

Fontos: A mozgatás közben a seregek keresztül-
mehetnek portálon.

A sötétség birodalma törzseinek akciói

Démonok: Szentélyépítés
A játékos befizet 2 energiát és a kijátszott kártyája
régióján felépíthet egy szentélyt - amennyiben van
legalább 1 serege azon a régión.

Orkok: Adóztatás
Megegyezik az ugyanilyen normál akcióval (l. a 9. 
oldalon).

Nekromanták: 3 sereg felállítása
Megegyezik az ugyanilyen normál akcióval (l. a 9. 
oldalon).

Sötét elfek: Támadás
Ez egy további támadást jelent, a normál szabá-
lyok szerint (l. a 10. oldalon).
Ez a támadás 2 energiába és 1 aranyba kerül.

Trollok: Támadás
Ez egy gy további támadást jelent, a normál szabá-
lyok szerint (l. a 10. oldalon).
Ez a támadás 1 energiába és 2 aranyba kerül.
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Négy különböző mágiakártyátok van:

5 sereg felállítása
A játékos az egyik limbójából 5 sereget átrak e lim-
bója birodalmába, egy vagy több ottani olyan régi-
óra, ahol van legalább 1 serege.

Ez az akció 4 energiába és 1 aranyba kerül.

Konfliktuskártya/kezdőjátékos jelzője
A játékos e két lehetőség közül egyet csinálhat meg:

a) Felhúzza a konfliktuspakli legfelső lapját.

b) Elveszi és maga elé lerakja a kezdőjátékos jelző-
jét. A játéksorrend ettől még e fordulóban nem
változik meg - csupán a következő fordulót fogja
majd az a játékos kezdeni, aki előtt ott a kezdőjá-
tékos jelzője.

Ez az akció 1 aranyba kerül.

Régiókártya átvétele/szentély építése
A játékos e két lehetőség közül egyet csinálhat meg:

a) Felépít egy szentélyt egy tetszőleges olyan régió-
jában, ahol van legalább 1 serege.

b) Választ egy olyan régiót, ahol van legalább 1 se-
rege, de amely régiónak nincs nála a régiókártyája.
Megnézi, több serege van-e ebben a régióban, mint
ahány ellenséges sereg van e régió ikerrégiójában.
Ha az aktív játékosnak van több serege, ellenfele
kénytelen odaadni neki a régiókártyát - akkor is, 
ha az játékostábláján van. Ha viszont ugyanannyi
seregük van, vagy az aktív játékosnak van keve-
sebb, nem történik semmi.

Ez az akció 2 energiába és 2 aranyba kerül.

2 konfliktuskártya/2 sereg felállítása
A játékos e két lehetőség közül egyet csinálhat meg:
a) Felhúzza a konfliktuspakli legfelső 2 lapját.
b) Az egyik limbójából 2 sereget átrak e limbója bi-
rodalmába, egy vagy két ottani olyan régióra, ahol 
van legalább 1 serege.

Ez az akció 2 aranyba kerül.

Példa: Dia (a pi-
ros játékos) befizet
4 energiát és 1 ara-
nyat, majd a fény
limbójából 5 sere-
gét lerakja a fény
birodalmára olyan
régiókra, ahol már
van serege.

Példa: Dia befizet 1 aranyat és magához veszi a kezdőjá-
tékos jelzőjét, hogy a következő fordulóban ő legyen majd
a kezdőjátékos. 

Példa: Dia befizet 2 energiát és 2 aranyat, majd megnézi,
hogy Tributepasson hol van több sereg. Neki 5 serege van 
itt a fény birodalmában, míg Petinek (a kék játékosnak) 
csak 2 serege van ehelyütt a sötétség birodalmában, ezért 
Dia megkapja Petitől Tributepass régiókártyáját.

Példa: Dia befizet 2 aranyat és utána felhúzza a konflktus-
pakli legfelső 2 lapját.

A mágiamezők
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A harc szabályai
Minden harc a kockatoronyban történik.

A támadó játékos a régióból, ahonnét támad, bárhány
seregét átmozgatja a megtámadott régióra - de lega-
lább 1 seregét hátra kell hagynia.

Először is óvatosan ki kell szedni az összes sereget
a kockatorony tálcájából. Ha nincs közöttük helyi
milícia, a bankból közéjük kell rakni 1-et; ha viszont
3-nál több milícia volt a tálcában, onnét 1-et vissza
kell rakni a bankba.

Ezután be kell szórni a garatba a tálcából kiszedett
seregeket, valamint az összes támadó (a megtámadott
régióba bevonuló) és az összes védekező (a megtáma-
dott régióban található) sereget.
Ha üres régiót ér támadás, akkor is be kell szórni a
kockatoronyba az összes támadó sereget, valamint
a tálcából az összes sereget.

A kockák egy része valószínűleg a toronyban marad,
ugyanakkor valószínűleg olyan kockák is kiesnek a
tálcába, amelyek eddig a toronyban rejtőztek.

Ez a harc kiszámíthatatlanságát jelképezi.

Fontos: A játék folyamán sosem szabad kiüríteni a kockatoronyot (csak majd a játék befejezése után). Ha
menet közben kipottyannak belőle kockák, azokat hagyjátok a tálcában - majd a következő harcnál azokat
is vissza fogjátok szórni a garatba.

Példa: Andris (a lila
játékos) 2 sereggel
támad a Murkból 
White Fallsba, ahol
Emma (a sárga já-
tékos) 2 sereggel
védekezik.

Óvatosan kiszedik
a tálcából az összes
ottani sereget.

Egyikőjük a mar-
kába veszi az ösz-
szes támadó és
védekező sereget,
valamint a tálcából
kiszedett összes se-
reget, és beszórja
azokat mind a ga-
ratba.

+

Az eredmény - üres régiónál

A helyi lakosok a támadót segítik vagy semle-
gesek: Ha egy támadó sereg se hullott ki a tálcába, a 
támadás sikertelen volt; ha egy vagy több támadó se-
reg kihullott a tálcába, a támadás sikerült. A tálcából 
a támadó összes seregét az elfoglalt régióra kell tenni;
a többi játékos és a milíciák kockái maradnak a 
tálcában.

A helyi lakosok harcolnak a támadó ellen: A
tálcából ki kell venni annyi támadó sereget, ahány 
milícióa kihullott a tálcába, de magukat a milicistákat 
is ki kell venni. A milíciák a bankba, a támadó seregek 
a másik birodalom limbójára kerülnek. Ha lega-
lább egy támadó sereg még mindig van a tálcában, a
támadás sikerült; ha egy sincs, a támadás sikertelen 
volt. Sikeres támadásnál a tálcából a támadó összes 
seregét az elfoglalt régióra kell tenni; a többi játékos 
kockái maradnak a tálcában.

Példa: Emma (a sárga játékos) megtámadott egy üres régiót,
de ehhez olyan konfliktuskártyát használt, amin se a támadó, 
se a megtámadott régió nem volt rajta - ennélfogva a helyiek
felveszik ellene a harcot. Miután beszórta a seregeket a garat-
ba, a toronyból 3 serege hullott ki a tálcába, valamint 2 milí-
cia. 3 a 2 ellen, vagyis Emma a harc győztese.
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A vesztes fél seregeit, valamint a győztes ugyanennyi
seregét ki kell venni a tálcából, lerakva az érintett
játékosok másik birodalomhoz tartozó limbóira.

Fontos: Ha a helyiek a győztes oldalán harcoltak, a vesztes
seregeivel elsőként az ő milicistáikat kell eltávolítani, és a győz-
tes seregeiből csak a még hiányzó maradékot kell kipótolni. Az
eltávolított milicitásták a készletbe kerülnek.

A győztes megmaradt seregeit a tálcából visszarakja
a megtámadott régióra.
Fontos: A helyiek milíciái sosem kerülnek a régiókra!

A többi játékos és a semleges milíciák kockái marad-
nak a tálcában.

Ha a támadó győzött, ő a régió új tulajdonosa, 
megkapja a régiókártyát attól, akinél az volt - akkor is,
ha az még az illető játékostábláján volt.

Ha a védekező győzött, a régiókártya marad nála,
ha nála volt; ha egy harmadik, a harcban nem érintett
játékosnál volt, az illető megtartja a régiókártyát.

Ha a harc eldöntetlen, mindkét fél összes serege 
saját játékostáblájukra, a másik birodalom limbójára
kerül. Ha a régió kártyája valamelyiküknél volt, azt
vissza kell tenniük a régiópaklira; ha a kártya egy
harmadik játékosnál volt, az illető megtartja a régió-
kártyát.

Emma elveszítette a harcot és a tálcából a 3 seregét játékostáb-
lájára, a fény limbójára rakja. Andrisnak is 3 seregét kellene
játékostáblájára, a fény limbójára raknia, azonban először az
1 milíciát távolítja el, így csak 2 seregét kell limbójára tennie;
a megmaradt 2 seregét a tálcából a megtámadott régióra, a
sötétség birodalmás White Fallsra rakja.

Végül Andris megkapja White Falls régiókártyáját attól, akinél
a lap eddig volt. A régiókártyát a kezébe veszi.

Az eredmény - két játékos harcánál

A játékosok megnézik, hogy a támadó és a védekező
játékosnak hány serege hullott ki a toronyból a tálcá-
ba; a támadást elindító kártya minéműsége megszab-
ja, hogy a helyiek a támadó vagy a védekező oldalán
harcolnak, illetve semlegesek maradnak (l. a 10. olda-
lon).

A többi játékos kockái, valamint a semleges milíciák
nem számítanak, a tálcában maradnak.

Az a fél győz, akinek összesen több serege
van a tálcában.

Példa: A támadó Andris (a lila játékos) 4 serege hullott ki a 
toronyból, a védekező Emmának (a sárga játékosnak) csak 3.
Mivel Andris a megtámadott régió konfliktuskártyájával indí-
totta a támadást, a helyiek őt támagatják, a tálcába kihullott 
1 milícia az ő oldalán számít: így neki 5 serege van Emma 3 
serege ellen.

Példa: Emmának (a sár-
ga játékosnak) a tálcá-
ból 2 seregét játékostáb-
lájára, a sötétség limbó-
jára kell raknia, a 2 mi-
lícia pedig visszakerül a
bankba. Ezután Emma
a tálcában maradt 1 se-
regét átrakja Footholdra
és elkéri Foothold régió-
kártyáját.

Ha a támadó győzött, miután túlélő seregeit lerakta 
a meghódíottt régióra, jutalomként megkapja e régió
kártyáját. Ha a kártya egy másik játékosnál van, neki
azonnal át kell adni a régiókártyát a harc győztesének
- akkor is, ha a régiókártya éppen képpel lefelé van a
játékostábláján. Ha nincs senkinél a régiókártya, a
győztes kikeresi azt magának a régiópakliból.

Ha a támadó veszített, semmi más nem történik.
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Végrehajtás

A kezdőjátékos indítja a végrehajtást, felfedve játékos-
tábláján egy tetszőleges kártyát, végrehajtva az ott
megtervezett akciót. Ezután a bal oldali szomszédja
fedi fel egy kártyáját és hatja végre annak akcióját, és
így tovább.
Ez addig ismétlődik, amíg mind végre nem hajtottátok
összes akciótokat (vagy nem passzoltatok ki).

Ha az épp aktív játékosnak játékostábláján már csak
üres kártyái vannak, vagy már nem akar több akciót
végrehajtani, passzol. Aki passzol, az kompenzáció-
ként kap a készletből 1 aranyat vagy 1 energiát - 
amit választ. Ezután a játékostáblájáról az összes még
ott lévő kártyáját visszaveszi a kezébe. Ha a többiek
még hajtanak végre akciókat, mindig, amikor rá ke-
rülne a sor, a már kipasszolt játékos újra kap kompen-
zációt.

Ha már mind végrehajtottátok az összes akciótokat
vagy kipasszoltatok, a forduló utolsó fázisa, a ponto-
zás következik.

Megjegyzés: Bármikor megnézhetitek saját játékostábláto-
kon, hogy milyen kártyáitok vannak ott képpel lefelé lerakva.

Pontozás
Mind - kezdve a kezdőjátékossal és az óramutató
járása szerint haladva - összeszámoljátok, mennyi
győzelmi pont jár nektek e fordulóban:

• Minden 2 általatok birtokolt régió után 1
győzelmi pont jár.

• Minden általatok birtokolt régióban lévő
szentély után 1 győzelmi
pont jár.

• Minden általatok birtokolt régióban lévő
város után 1 győzelmi
pont jár.

Példa: Dia (a piros játékos) a kezdőjátékos, vagyis ő választ
akciót. Úgy dönt, először támadni fog.

Példa: Andrisnak (a lila játékos) már csak két kártyája van a
játékostábláján. Felfedi az egyiket, ami egy üres kártya: pasz-
szol. A passzolás kompenzációjaként elvesz a készletből 1 ener-
giát.

=

=

=
Példa: Diának
(a piros játékos-
nak) 5 régiója
van összesen, 
ezért 2 győzelmi
pontot kap. 

Példa: Emmá-
nak (a sárga já-
tékosnak) 2
szentély van ré-
gióiban, ezért
2 győzelmi pon-
tot kap.

Példa: Emmá-
nak (a sárga já-
tékosnak) 1 vá-
ros van régiói-
ban, ezért 1 
győzelmi pontot
kap.
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• 2 győzelmi pont jár minden tartományért, ahol a
   játékosnak pontosan 3 vagy 4 régiója van.

• 3 győzelmi pont jár minden tartományért, ahol a
   játékosé mind
   az 5 régió.

Miután mind begyűjtöttétek a pontjaitokat, a forduló-
pakli tetejéről a kártyát rakjátok vissza a játék dobo-
zába - kezdődhet is az újabb forduló.

A játék az utolsó forduló végén fejeződik be.

Az győz, akinek ekkor a legtöbb győzelmi pontja van.

Holtversenynél az ebben érintett játékosok közül az
a győztes, akinek több serege van a játéktáblán. Ha
még ez is egyenlő, ők mind győztesek.

A játék vége, győzelem

=

=

Megjegyzés: Ha valaki túlhalad a pontsáv 60-as mezőjén, az
kap egy +60-as jelzőt, pontjelzője pedig visszakerül a pontsáv
elejére. A játék végén a pontsávon látható pontjaihoz hozzá fog
számolni 60 győzelmi pontot.

Példa: Petinek
(a kék játékos-
nak) 2 győzelmi
pont jár ezért a
tartományért,
mert 3 régió az
övé.

Példa: Andrisé (a lila játékosé) mind
az 5 régió ebben a tartományban, 
ezért 3 győzelmi pontot kap.

Tervezők: Mike Elliott, Dirk Henn. Külön köszönet Ethan Pasternacknak.
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