
Elültek végre a “Szétszaggatás” viharos korának hullámai. My-
thotopia megmaradt nagyurai látják teendőjüket: egyesíteni
kell a széthullott, védtelen tartományokat. Új háború forr, de
ez már az egyesítő háború lesz. A mohafedte városokban készül-
nek már a kőfaragók, a kereskedők, a látnokok - hamarosan
új városok törnek majd az ég felé. Új hajnal lesz ez sokaknak...
másoknak viszont a végső alkonyat.

A játékban mindenki egy-egy nagyúr, aki megannyi szétszórt tartományt
ural. Hogy Mythotopia Urává emelkedjenek, a játékosoknak ki kell ter-
jeszteniük birodalmukat, utakkal kell összekötniük tartományaikat, 
városokká kell fejleszteniük településeiket, be kell merészkedniük a sár-
kányok uralta vidékekre, valamint vissza kell verniük ellenségeik sere-
geit.

A Mythotopia fantasztikus világban ját-
szódó társasjáték két, három vagy négy
fő részére. Egy játék nagyjából egy-
másfél óráig tart.
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A játékosok jelzőiTartozékok

  

Áttekintés
A játék mechanikája a Néhány holdnyi hóborította föld-
ből (A Few Acres of Snow) származik, ami pedig Donald 
X Vaccarino Dominionjából merítette inspirációját - 
vagyis ez is egy pakliépítős társasjáték.

Mindenki néhány kisorsolt tartománnyal, annak a tar-
tománykártyáival kezd, valamint öt kezdőkártyájával:
ezekből húz öt lapot. Aki épp soron van, végrehajt két
akciót, majd annyit húz, hogy megint öt lapja legyen.

Sokféle akció hajtható végre. Lerohanhatók más tarto-
mányok (semlegesek és más játékosokhoz tartozók) - 
de ehhez előbb seregeket kell felrakni a játéktáblára,
és gondoskodni kell arról is, hogy legyen mit enniük.
A békésebb lelkületűek építkezhetnek: kastélyokat,
hogy megvédjék tartományaikat, utakat, hogy helyet-

települések       városok    seregek      hajók       kastély  pontkorong 

     út               vár          sárkány      rúnakő       zsoldos                     pontlapkák                      tartalékkártyák

     18-18 db.              14-14 db.                  4 db.       14 db.        5 db.        1 db-   <-színenként -> 1 db.

   9 db.          9 db.          5 db.          5 db.           2 db.               28 db.    26 db.     3 db.                   4 db.

                       játéktábla                              kezdőkártyák              tartománykártyák            segédletkártyák

                              fejlesztéskártyák     változó pontkártyák      állandó pontkártyák         

5 db. játékosonként                  40 db.                              4 db.

         29 db.                                10 db.                              3 db.

tesíthessék egymással kátyáikat, városokat, hogy több
lapjuk lehessen tartalékban. Fejlesztéskártyák is meg-
szerezhetők, amelyekkel támogatható a követett stra-
tégia.

Hét pontkártya lesz kirakva, három minden játékban
ugyanaz, négy játékról játékra változik. Mindegyiken
lesznek pontlapkák: aki teljesíti egy pontkártya felté-
telét, elvesz róla egy pontlapkát. Mikor már négy 
pontkártya leürült, a játék a végéhez közeledik - vala-
ki már választhatja a játékot befejező akciót. A változó
pontkártyák miatt minden játékban más lesz a köve-
tendő stratégia.

Akik már játszottak a Néhány holdnyi hóborította föld-
del, azok a szabályfüzetvégi összefoglaló alapján el is 
kezdhetnek játszani.



A játéktábla

  

Terepek
Dombság: Dombos határon keresztüli támadáshoz eggyel több étel kell; dombos határon keresztüli út építésé-
hez eggyel több kő kell.

pontsáv semleges katonai erő
dombság hegység erőforrásszimbólum

tengeri terület        tartomány             seregszimbólum              nehéz terep bónuszának        nehéz terep
szimbóluma

Hegység: Hegyi határon át nem lehet támadni; hegyi határon át nem lehet utat építeni.

Nehéz terep: A védekező fél harci ereje eggyel megnő (semleges védekező fél harci ereje nem növekszik).

Tengeri terület: Tengeri területre csak hajólapkák rakhatók.



A kártyák típusai

  

Mythotopiában háromféle erőforrás létezik: az étel, a kő és az arany.
Ezek mindig kör alakú háttérben vannak. Étel tartományok megtá-
madásához kell, kő városok, utak és várak építéséhez. Aranyból lehet 
fejlesztéskártyákat szerezni, további seregeket és hajókat zsoldba fogadni.

Amikor valakinek erőforrásokat kell elköltenie, akkor a kezéből és/vagy tartalékból megfelelő szimbólumos
kártyákat kell kijátszania. A kijátszott kártyákat a játékos saját dobott lapjaihoz rakja.

A játék előrehaladtával a játékosok paklijában kezdőkártyák, tartománykártyák és fejlesztéskártyák keveréke lesz.
A kártyákon erőforrások, seregek és hajók szimbólumai találhatók, valamint soknak az alsó részén szöveges kár-
tyaképesség. Ha képességnél az akció (Action) cím szerepel, a kártyaképesség használata külön akciónak számít.
Ha a képességnél mellékakció (Free Action) szerepel, a kártya használata nem számít akciónak. Ha a képeség-
nél tartalék (Reserve) szerepel, a tartalékba helyezve a kártyaképesség folyamatosan hat. Ha a képességnél ha-
szon (Bene�t) szerepel, a kártya egy másik akciót módosít valamilyen módon.

Mindig igaz, hogy egy kártyát vagy szimbóluma(i) miatt játssza ki tulajdonosa, vagy a képessége miatt, vagy
- tartománykártyánál - azért, hogy egy akciót hajtson végre az adott tartományban. Ha például a játékos a rajta
olvasható kártyaakció miatt játszik ki egy építkezést, akkor az ugyanezen a kártyán található kőszimbólumnal
nem csökkentheti az építkezés költségét.

Tartománykártyák
A játéktábla minden tartományához 
tartozik egy tartománykártya. Min-
den ilyen kártyán van vagy egy sereg-,
vagy egy erőforrásszimbólum - ez a
szimbólum látható a játéktáblán is
az adott tartományon.

Kezdőkártyák
Mindenki öt kezdőkártyával kezd.
Az erőforrások körökben, a seregek
és hajók négyzetekben vannak. A
lapok alsó részén akciók, mellékak-
ciók, hasznok találhatók.

Pontkártyák
Három állandó pontkártya
van és tíz változó. Az állan-
dók minden játékban hasz-
nálatosak, míg a változók
közül mindig négy vélet-
lenszerűen kihúzott. Min-
den kártyára felkerül va-
lahány pontjelző (a lap
szabja meg, mennyi). Aki
teljesíti egy pontkártya fel-
tételét, elvesz róla egy 
pontjelzőt.

Fejlesztéskártyák
Huszonkilenc eltérő feljesztés-
kártya van; minden játékban
tizenhat szerezhető meg közülük.
Egyes lapok többféleképpen is
felhasználhatók (pl. haszonként
és erőforrásként is).

seregszim-
bólum

hajószim-
bólum

Erőforrások

   étel               kő             arany



Előkészületek

  
A játékosok kártyái és jelzői

Minden játékos választ egy színt, és elveszi annak a jelző-
it és öt kezdőkártyáját. Ezenfelül mindenki kap egy tar-
talékkártyát és egy segédletkártyát is.

Két játékos esetén az egyiknek a vörös, a másiknak a kék
színt kell választania (e készletekben néggyel több telepü-
léslapka van). Kettőnél több játékosnál e két színből  
négy-négy településlapkát vissza kell rakni a dobozba.

A játékosok összes település- és városlapkájukat saját 
készletükbe rakják; ott még lesz hat sereglapka és két ha-
jólapka is. A többi sereg- és hajólapkát félre kell tenni 
úgy, hogy könnyen el lehessen érni őket, mégse kevered-
hessenek össze a saját készletekkel: ez lesz a közös készlet.

A játékosok kastélylapkájára csak akkor van szükség, ha 
játékban van a kastélyos pontkártya.

A játékosok rakják városlapkáikat tar-
talékkártyájukra, a megfelelő mezők-
re. A kártyán éppen látható számok 
közül a legnagyobb jelzi, hogy hány 
lap lehet a tartalékban.

Az út-, vár- és zsoldoslapkákat 
a játéktábla mellé kell készíteni.

Tartománykártyák

Meg kell keverni a tartománykártyákat, és 
a játékosszám függvényében ki kell osztani:
 · két játékos esetén 11-11 kártyát
 · három játékosnál 8-8 kártyát
 · négy játékosnál 6-6 kártyát.

Fejlesztéskártyák

Meg kell keverni a fejlesztéskártyákat, 
majd a felső 16 lapot fel kell csapni a
játéktábla mellé; a maradékot képpel
lefelé félre kell tenni.

Pontkártyák

A három állandó pontkártyát képpel felfelé ki kell
rakni a játéktábla mellé.

A megmaradt tartománykártyák pakliját egyelőre kép-
pel lefelé le kell rakni az asztalra; bizonyos esetekben
(rúnakövek, itten sárkányok volnának) újabbakat kell
majd húzni. A játék megkezdése után a paklit majd
képpel felfelé kell fordítani, hogy könnyebben ki le-
hessen keresni a szükséges tartománykártyákat.

Opcionális szabály: A tapasztaltabb játékosok több
kártya közül választhatják ki kezdőtartományaikat:
négy játékosnál hét, három játékosnál kilenc kártyát
kap mindenki. (Két játékosnál nem használatos ez az
opcionális szabály.) A játékosok lerakják egy-egy tele-
püléslapkájukat a nekik osztott tartományokra, hogy
azokat a többiek is lássák. A pont- és fejlesztéskártyák
felcsapása (s alkalmasint a rúnakövek és sárkányok le-
rakása) után a játékosok titokban kiválasztanak a ke-
zükben lévők közül két tartománykártyát, és azokat
egyszerre eldobják. Ezeket megmutatják és leveszik 
a megfelelő tartományokról lapkáikat. Az eldobott
kártyákat vissza kell rakni a tartománypakliba. Ha
játékban van a kastélyos pontkártya, a játékosoknak
csak most kell lerakniuk kastélyukat.

Mindenki lerakja egy-egy 
településjelzőjét a kezében
lévő tartománykártyák tar-
tományaira. Célszerű a 
lapkákat úgy lerakni, 
hogy azok eltakarják a sem-
legesek katonai erejét (a számot a körben).



  

Kezdőjátékos, laphúzás

Véletlen segítségével ki kell jelölni a kezdőjátékost.

Mindenki keverje össze tartománykártyáit és kezdőkár-
tyáit, és a paklit rakja le maga elé az asztalra: ez lesz az 
ő saját húzópaklija. Mindenki húzza fel a kezébe saját 
paklija legfelső öt lapját. Négy játékosnál a negyedik já-
tékos még egy lapot húz (kompenzálásként azért, hogy 
utoljára fog sorra kerülni).

A változó pontkártyákat meg kell keverni, majd négyet
felcsapni az állandó pontkártyák mellé. A többi változó
pontkártyát félre kell tenni, azokra nem lesz szükség.

Minden felcsapott állandó és változó 
pontkártyák látható, hogy hány és mi-
lyen pontjelzőt kell most rárakni. Az 
állandó pontkártyáknál hat 2 pontos 
jelző kerül a lapokra két játékosnál, há-
romnál vagy négynél pedig hét 2 pontos
jelző.

A megmaradt pontjelzőket a játéktábla mellé kell készí-
teni, ezek még játékba kerülhetnek a jegyző révén.

Egyes változó pontkártyák miatt további lapkákat is
fel kell rakni a játéktáblára:

Kastély: Ha fel lett csapva a kastélyos pont-
kártya, a játékosok titokban eldöntik, hogy 
tartományaik közül melyikre rakják le kas-
télylapkájukat. A játékosok egyszerre fedik
fel kiválaszott tartománykártyájukat, és az ottani tele-
püléslapkájukat kicserélik kastélylapkájukra.

A kastély egyszerre város és vár:  meg-
növeli a tartalékot 1-gyel, a tartomány
védelmi erejét pedig 2-vel. Ilyenkor a 
tartalékkártyák hátoldalát kell használ-
ni.

Itten sárkányok volnának: Ha fel lett csap-
va a sárkányos pontkártya, fel kell húzni a 
tartománypakli legfelső öt lapját, és ezekre 
a tartományokra le kell rakni egy-egy sár-
kányt. A tartománykártyákat utána vissza kell rakni a 
pakli aljára.

Rúnakövek: Ha fel lett csapva a rúnaköves
pontkártya, fel kell húzni a tartománypakli 
legfelső öt lapját, és ezekre a tartományokra
le kell rakni egy-egy rúnakövet. A tarto-
mánykártyákat utána vissza kell rakni a pakli aljára.

Induló győzelmi pontok

Kezdődhetne is a játék; azonban érdemes előre átte-
kinteni a győzelmi pontokra vonatkozó szabályokat.

A játékosok folyamatosan nyilván tartják győzelmi
pontjaikat, ami háromszor annyi, ahány tartományuk
van, és eszerint kell elhelyezniük korongjukat a pont-
sávon.

Győzelmi pontok

Tartományok győzelmi pontjai

Minden uralt tartomány 3 győzelmi pontot ér. Az 
ural egy tartományt, akinek ott település-, város-
vagy kastélylapkája van. Aki elveszít egy tartományt,
az elveszíti az érte járó 3 győzelmi pontot is, amit vi-
szont megkap a tartomány megszerzője.

A játék során mindig számon kell tartani a győzelmi
pontokat a pontsávon. 

12 pontnál senkinek sem lehet kevesebbje; valamit
nagyon jól csinál az, aki eléri a sáv másik végét.

Győzelmipont-jelzők

A játék során az állandó és változó pontkártyákról
pontjelzők szerezhetők. Ha egy kártyáról már ki-



  

Itten sárkányok volnának: Aki elfoglal 
egy sárkányos tartományt, elvesz egy 
pontjelzőt a kártyáról. A sárkánylapkát
vissza kell rakni a dobozba.

A Szigetek Ura: Aki uralja a nagyobb
sziget mindhárom tartományát, meg-
kapja a 3-as pontjelzőt; aki uralja a 
kisebb sziget mindkét tartományát, meg-
kapja a 2-es pontjelzőt. A pontjelző ak-
kor jár, amikor teljesül a feltétel - ez 
akár az előkészületek során is lehet.

Tengerjáró: Akinek három tengeri te-
rületen is van hajója, elveszi az egyik
2-es jelzőt. Akinek mind a négy tengeri
területen van hajója, elveszi a másik 2-es
jelzőt.

Patronáció: Külön akciónak számít. 
Aki elkölt 2 aranyat, az elvehet egy 
pontjelzőt a kártyáról.

Fogadók: Aki megépít egy utat, és utána
elkölt 1 aranyat, az elvehet egy pontjelzőt 
a kártyáról.

Rúnakövek: Aki elfoglal egy rúnaköves 
tartományt, elvesz egy pontjelzőt a kár-
tyáról. A rúnakőlapkát vissza kell rakni 
a dobozba.

Hadizsákmány: Aki elfoglalja egy másik
játékos egy tartományát, elvesz egy pont-
jelzőt a kártyáról. Semleges tartomány 
elfoglalásáért nem jár pontjelző.

fogytak a jelzők, azzal az akcióval/feltétel teljesítésével
már nem szerezhetők további jelzők (kivéve jegyzővel.)

A már megszerzett pontjelző semmi módon nem veszít-
hető el. Ha például valakitől elfoglaltak egy városos 
tartományát, a tartomány győzelmi pontjait elbukja, de
a város felépítéséért kapott 2 pontot nem veszíti el.

Állandó (zöld) pontkártyák

Aki várost, várat vagy utat épít, az elvesz egy pont-
jelzőt a megfelelő állandó pontkártyáról (ha még van
azon).

Változó (rózsaszín) pontkártyák

Kastély: Aki elfoglal egy olyan tarto-
mányt, ahol egy másik játékos kastélya 
van, elveszi a pontjelzőt a kártyáról.

A Birodalom Védelmezője: Aki sike-
resen megvédi egy tartományát egy 
(vagy több) másik játékos támadásá-
tól, elvesz egy pontjelzőt a kártyáról.

Céhalapítás: Aki felépít egy várost, és 
utána elkölt 1 aranyat, az  elvehet egy 
pontjelzőt a kártyáról.



  A soron lévő játékos mindig két akciót hajt végre, majd
annyi lapot húz paklijából, hogy a kezében öt lap le-
gyen. A körében ki nem játszott kártyáit megtartja.

A soron lévő játékos két akciója teljesen független egy-
mástól; az elsőt teljesen be kell fejezni a második elkez-
dése előtt. Két kivételtől eltekintve (háború befejezé-
se, fejlesztéskártya elvétele) a két akció lehet azonos.

Ha a játékosnak akár körében, akár köre végén húznia
kell, de kifogyott a paklija, dobott lapjait megkeverve
új húzópaklit alkot magának.

Egy akció több kártya kijátszását is jelentheti.

A lehetséges akciók:
   · Tartomány megtámadása
   · Seregek felrakása
   · Seregek levétele
   · Hajók felrakása
   · Hajók levétele
   · Háború befejezése
   · Seregek felállítása, hajók építése
   · Fejlesztéskártya elvétele
   · Kártyák tartalékba rakása
   · Kártyák eldobása
   · Egy vagy két kártya eltávolítása
   · Patronáció
   · Passzolás
   · A játék befejezése
E felsorolás sorrendje egyáltalán nem diktál semmiféle 
kötelező akciósorrendet. A továbbiakban az akciók rész-
letes leírása olvasható.

Példa

Ha a vörös játékos kijátssza Palmain tartománykártyá-
ját, onnét lerohanhatja Nivust, Diclesiumot, Iracundot
és Blore-t (Scombroid már az övé). Hajókártya kiját-
szásával Ictust, Kinabrát vagy Aporiát is támadhatja.

A játék menete

Akció: Tartomány megtámadása

Megtámadható egy semleges tartomány vagy másik játé-
kos tartománya.

A támadáshoz kártyákat kell kijátszani:

       Ki kell játszani egy olyan tartomány kártyáját, amely
       szomszédos a megtámadni kívánt tartománnyal.

       Tengeren keresztüli támadáshoz ki kell játszani
       egy hajókártyát; két tengeri területen keresztü-
       li támadáshoz két hajókártyát kell kijátszani.

      Ki kell játszani legalább egy seregszimbólu-
      mos kártyát: ez határozza meg, hány sereg-
lapkáját rakja a támadó a megtámadott tartományra.
Szükséges, hogy a játékosnak saját készletében legyen
annyi sereglapkája, ahány szimbólumot kijátszik.

      Ki kell játszani egy ételszimbólumos kár-
      tyát. Ennek nincs köze a seregszimbólu-
mok számához, egy invázió mindig egy ételbe
kerül - kivéve, ha dombos határon át történik a táma-
dás, mert akkor két ételbe.

Fontos, hogy egy kártya csak egy okból játszható ki, 
ami lehet a szimbóluma, a hatása, vagy a tartománya.
Így hiába van pl. ételszimbólum a támadás kiindulá-
si helyszíneként kijátszott tartománykártyán, az nem
használható fel a támadó sereg ellátására.

A kijátszott tartománykártya tartományával egy 
szomszédos tartományra (ez a megtámadott tarto-
mány) a játékos saját készletéből annyi sereglapkát 
rak, ahány seregszimbólumot kijátszott. A már a já-
téktáblán lévő lapkáit nem veheti fel és helyezheti át.
Nem kötelező egy akcióval annyi sereget lerakni,
amennyire szükség van a tartomány megszerzéséhez.

Olyan tartomány is megtámadható, amit már egy 
vagy több másik játékos megtámadott. 

A megtámadott tartomány ura ezt a tartománykár-
tyáját továbbra is kijátszhatja, akár úgy is, hogy in-
nét indít ő maga támadást. 

Hegyek: Hegyi határon keresztül nem lehet tá-
madni.



  

A játékosnak annyi sereglapkáját kell leraknia, ahány
seregszimbólum van kijátszott lapjain; egy kivétel lehet,
ha csak egy serege van, kijátszhat egyetlen, de több se-
regszimbólumos kártyát. A saját készletben lévő seregek
száma erős korlátozást jelent a bevethető seregeket ille-
tően.

Példa
A vörös játékos kiját-
szik két lapot, mind-
kettőn egy-egy sereg-
szimbólummal, és le-
rakja két seregét Blore-
ra. Mivel azt a tarto-
mányt támadja, egy ételt is ki kell játszania.

Blore-t választja. Először
tehát kijátssza Palmain
kártyáját, mert innét tá-
mad. Aztán kijátszik két
lapot, rajtuk három se-
regszimbólummal. Végül
kijátszik egy ételszimbó-
lumos kártyát. Ezután
fog saját készletéből három sereget, lerakva azokat Blore-ra.

Akció: Seregek felrakása

Seregek felrakásához a játékosnak ki kell játsza-
nia egy vagy több seregszimbólumos kártyát.
Ezután a saját készletéből annyi sereglapkát, 
ahány seregszimbólumot kijátszott, lerak egy olyan tar-
tományra, ami vagy az övé, vagy amin már van lega-
lább egy serege.

Ha a játékos olyan tartományra rakja le sere-
gét/seregeit, ami nem az övé (vagyis amit még
csak megtámadott), a lerakáshoz el kell költe-
nie 1 ételt, vagyis ki kell játszania egy ételszimbólumos
kártyát. Nem kell plusz egy ételt elkölteni azért, mert 
az eredeti invázió dombos határon át történt.

Ha a játékos olyan tartományra rakja le seregét/serege-
it, ami az övé, nem költ el ehhez ételt.
Ezzel az akcióval megerősíthetők egy korábbi invázió
seregei; a tartomány megtámadásához képest ez ol-
csóbb, mivel nem kell a kiindulási tartomány kártyá-
ját is kijátszani.

Akció: Seregek levétele

A játékos kiválaszt egy tartományt, ahol van legalább
egy serege, és onnét bárhány sereglapkáját visszaveszi
saját készletébe. Azonban olyan tartományról, ahol
harc folyik - azaz amit támad vagy ahol épp védeke-
zik - nem vehet le sereget; ott ehhez be kell fejezni a
küzdelmet.

Seregek levételéhez nem kell kártyát kijátszani.

Akció: Hajók felrakása

A játékosnak ki kell játszania egy vagy több
hajószimbólumos kártyát. Ezután a saját
készletéből annyi hajólapkát, ahány hajó-
szimbólumot kijátszott, lerak egy tengeri
területre. Ez csak olyan tengeri terület lehet, ami 
szomszédos a játékos egy uralt tartományával (a ha-
jóknak kell egy kikötő).

Egy tengeri területen bárhány hajó lehet, több já-
tékos hajói is.

A hajók sosem támadják meg egymást.

Akció: Hajók levétele

A játékos egy tengeri területről bárhány hajóját visz-
szaraveszi saját készletébe.

Hajók levételéhez nem kell kártyát kijátszani.

Akció: Háború befejezése

Ez csak első akcióként hajtható végre! Még mellék-
akciók sem hajthatók végre előtte. A játékos ezt az
akciót csak egyszer hajthatja végre a körében.



  

   · A játékos a tartománypakliból kikeresi a tartomány 
     kártyáját, és lerakja saját dobott lapjai közé. Ha a 
     tartományt másik játékostól foglalta el, az illetőnek 
     meg kell keresnie és át kell adnia a tartománykár-
     tyát; ha a lap a kezében volt, húz helyette egy másik 
     kártyát, ha pedig a paklijában, az átadás után meg 
     kell kevernie a pakliját. 

Ez az akció véget vet a háborúnak egy olyan tarto-
mányban, ahol a soron lévő játékos is harcol. Erre csak
akkor kerülhet sor, ha van egyértelmű győztes; döntet-
lennél nem lehet véget vetni a háborúnak.

Ha így ér véget a háborúskodás, meg kell határozni a
győztest: az a játékos, akinek a legnagyobb a harci ere-
je. Több játékos hadereje nem harcolhat közösen, 
mindenki csak saját harci erejével számolhat.

A harci erő az alábbiakból adódik össze:

A tartományon lévő vár- vagy útlapka marad is ott.

Ha a játékosnak nincs településlapkája készletében, 
nem is rak le, viszont nem is kapja meg a tartomá-
nyért a 3 győzelmi pontot. A védekező játékos ekkor
is elveszíti a tartományt - és 3 győzelmi pontját -, de
a tartománykártyát a tartománypakliba rakja vissza:
a tartomány semlegessé válik.

Ha a védekező győz, semmi nem változik.

Akárki győzött, mindenkinek vissza kell vennie a
tartományról összes sereglapkáját saját készletébe. 
A hajólapkák maradnak a szomszédos tengeri te-
rületeken.

A vesztesek nem szenvednek el veszteségeket.

Ahány sereglapkája van a játékosnak az adott tar-
tományban.

Ahány hajólapkája van a játékosnak az adott tar-
tománnyal szomszédos tengeri területeken.

Vár vagy kastély plusz 2 harci erőt jelent, de csak a
védekező játékosnak.

Nehéz terep plusz 1 harci erőt jelent, de csak
a védekező játékosnak.

A tartalékban lévő fejlesztéskártyák biztosította 
bónuszok.

Semleges tartomány harci ereje annyi, ami-
lyen szám látható a sárga körben (nehéz terep
bónusza ilyenkor nem számít, az már hozzá 
lett adva a semlegesek harci erejéhez).

Ha a segleges tartományban sárkány is van, 
akkor az plusz 4 harci erőt jelent a semleges 
félnek.

Ha egy támadó játékos győz:

   · Lerakja egy településlapkáját a tartományra.

   · A védekező játékos visszaveszi onnét az ottani telepü-
     lés-, város- vagy kastélylapkáját. Ha város- vagy kas-
     télylapkát vesz vissza, azt visszarakja tartalékkártyájá-
     ra, a legnagyobb látható számra.

   · A játékos kap 3 győzelmi pontot, míg a legyőzött vé-
     dekező játékos veszít ugyanennyit. A kapott és vesz-
     tett pontokat le kell lépni a pontsávon.

   · Kastélyos tartomány elfoglalásakor elvehető egy 
     pontjelző a kastélyos pontkártyáról (ha van még ott).

Példa
A vörös játékos harci ereje Blore-ban 5, a védekező 
semlegeséké pedig 4. A vörös bejelenti, hogy véget vet a
blore-i hadjáratnak. A tartományról leveszi összes se-
reglapkáját, viszont felrakja oda egy településlapkáját.
A tartománypakliból kikeresi Blore tartománykártyá-
ját, és azt saját dobott lapjaihoz rakja. A pontsávon
lelépi a kapott 3 győzelmi pontot.



  

A kijátszás mellett csak egyféleképpen vehető ki lap 
a tartalékból: a kártyaeldobás akció segítségével.

A tartalékban lévő kártyákat úgy kell lerakni, hogy
azokat a többiek is jól láthassák; nem lehet elrejteni
kártyákat.

Akció: Seregek felállítása, hajók építése

   · Bárhány sereg és hajó vásárolható.
   · Minden sereg 1 aranyba kerül.
   · Minden hajó 2 aranyba kerül.
   · A megvásárolt lapka a közös 
     készletből a saját készletbe kerül. 
     Nem vehető lapka, ha már nincs 
     a közös készletben.

   

Akció: Kártyák tartalékba rakása

A játékos egy vagy több kártyát lerakhat
tartalékkártyája alá, a következő körökre
tartalékolva azokat.

Egy játékosnak legfeljebb két kártyája le-
het tartalékában, plusz még annyi, ahány
városa és kastélya van a játéktáblán. A
tartalékkártyáról mindig látható, hogy
hány lap lehet a tartalékban. Ha a játékos
elveszít várost vagy kastélyt úgy, hogy tartaléka teli van,
az nem gond; a limit csak akkor számít, amikor a
játékos kártyát akar tenni a készletébe.

A játékos körében bárhány tartalékban lévő kártyáját
kijátszhatja úgy, mintha az a kezében lenne; azonban
a kezébe nem vehet vissza onnét lapot.

Akció: Kártyák eldobása

A játékos bárhány kártyát eldobhat a kezéből és/
vagy a tartalékából. Az eldotott kártyákat a dobott
lapjaihoz rakja. Fontos, hogy az eldobott kártyák 
helyet újakat majd csak köre végén fog húzni.

Akció: Kártyaakció végrehajtása

Egyes kártyák használata, ahogy az a lapon is olvas-
ható, egy teljes akcióba kerül; ezt az akció (Action)
szó jelöli.

Akció: Patronáció

Csak akkor hajtható végre, ha fel lett csapva a patroná-
ciós pontkártya. A játékos elkölt  2 aranyat, hogy el-
vegyen egy pontjelzőt a patronációs pontkártyáról.

Akció: Fejlesztéskártya elvétele

A játékos be�zet 1 aranyat a bankba, és
elvesz egyet a kirakott fejlesztéskártyák 
közül. Az elvett kártyát a dobott lapjai
közé rakja. Az elvett fejlesztéskártya he-
lyett nem lesz másik felcsapva.

A játékos fejlesztéskártya helyett - szintúgy 1 arany el-
költése után - a dobott lapjai közé rakhat egy olyan 
kártyát, amit már eltávolított. Ez lehet a kezdőkártyája,
vagy lehet olyan tartománykártya, amelynek tartomá-
nyát még mindig uralja.

Ezt az akciót körében csak egyszer hajthatja végre a 
játékos!

Akció: Egy vagy két kártya eltávolítása

A játékos ezzel az akcióval csökkenti paklija méretét.
Bármilyen kártya eltávolítható a kézből vagy a tarta-
lékból, tartománykártya is. Tartománykártya eltávo-
lításakor a játékos nem veszíti el uralmát az adott
tartomány felett. Az eltávolított kezdőkártyát félre
kell tenni, a fejlesztéskártyát pedig vissza kell rakni
a felcsapott fejlesztéskártyákhoz.

Eltávolított kártya újra visszaszerezhető a feljesztés-
kártya elvétele akcióval (tartomány- vagy kezdőkár-
tya is).

A játékos lapjainak száma nem csökkenhet hét alá.

Akció: Passzolás

Ha a játékos nem tud jobbat, passzol.



  

Akció: A játék befejezése

Ahhoz, hogy a játék befejeződjön, valakinek végre
kell hajtania ezt az akciót.

Az akció végrehajtása előtt mindenki még egyszer
ellenőrizze győzelmi pontjait, hátha rosszul mu-
tatják a korongok a pontsávon - lehet, hogy va-
laki elszámolta a pontjait, és az akció nem is hajt-
ható végre.

Az akció végrehajtásához számos feltételnek kell
teljesülnie:

   · A hét pontkártyából legalább négyen nem le-
     het pontjelző.

   · Ezt az akciót körében csak első akcióként hajt-
     hatja végre a játékos. Még mellékakció sem
     hajtható végre előtte.

   · Csak az a játékos hajthatja végre az akciót, 
     akinek a legtöbb győzelmi pontja lesz, vagyis
     aki meg fogja nyerni a játékot. Nem hajtható
     végre az akció, ha holtverseny lesz az első he-
     lyen. Mivel ekkor minden folyamatban lévő
     háború befejeződik, azok győzelmi pontjait
     mind ki kell számolni:

     Minden folyamatban lévő háború véget ér,
     és a játékosok aszerint lépnek korongjukkal
     a pontsávon. Döntetlennél a védekező játé-
     kos győz (a Birodalom Győzelmezőjével ez
     plusz győzelmi pontot is jelenthet).

Az a játékos győz, akinek a legtöbb győzelmi 
pontja van - ennek szükségszerűen annak a já-
tékosnak kell lennie, aki ezt az akciót végre-
hajtotta. 



  

Sok kártyák található szöveg, illetve szimbólumok.

Ha a szöveg felett ez áll:

   · Akció (Action), akkor a kártyahatás végrehajtásá-
     hoz a játékosnak egy akcióját fel kell áldoznia.

   · Mellékakció (Free Action), akkor a kártyahatás 
     végrehajtása nem számít akciónak. Azonban a 
     háború befejezése és a játék vége akciók előtt nem
     hajthatók végre mellékakciók. Egyébként a soron 
     lévő játékos körében bármikor hajthat végre mel-
     lékakciót - de a köre végi laphúzás után már nem.

   · Haszon (Bene�t), akkor a lap egy másik akció 
     során játszandó ki, azt módosítja valamiképpen. 
     Önmagában ilyen kártya nem játszható ki, mert
     nem számít akciónak.

   · Tartalék (Reserve), akkor a kártya csak úgy mű-
     ködik, ha korábban egy megfelelő akcióval már a
     tartalékba került. Amíg a lap a tartalékban van, a
     hatása folyamatosan él. A játékos a kártya hatását
     azonnal kihasználhatja azután, hogy a tartalékába
     rakta. Használat után a kártya nem dobódik el,
     marad a tartalékban.

Alkimista: A játékos akciójaként egy 1-es
pontjelzőjét 2-esre, vagy egy 2-es pontjel-
zőjét 3-asra cseréli. A cserébe elvett pont-
jelzőnek a bankban kell lennie, pontkár-
tyáról nem vehető le. Ha nincs megfelelő
elvehető pontjelző, az akció nem hajtható
végre.

Sereg: A kártya a rajta látható szimbólu-
mokért játszható ki.

Építkezés: A játékos akciójaként építhet
egy várost, egy várat vagy egy utat. Az
építéshez további kártyákat kell kijátszani:

   · Annak a tartománynak a kártyáját, 
     ahol az építkezés folyik majd. 

Kártyák magyarázatai    · Az adott építkezéshez szükséges mennyiségű követ.
     Városhoz 2 kő kell, úthoz szintúgy 2, illetve dom-
     bos határnál 3. A várhoz 1 kő kell. 

Ezután a játékos a megfelelő lapkát lerakja az adott
tartományra, az alábbiak szerint:

Várost oda építhet, ahol van települése.
Leveszi a tartományról településlapkáját,
visszarakva azt saját készletébe. Utána a
tartalékkártyájáról felrakja egy városlap-
káját az adott tartományra.

A játékos ezután a városos pontkártyáról elvesz egy 
pontjelzőt (ha még van azon). Város akkor is építhető,
ha már nincs a kártyán pontjelző, csak éppen győzelmi
pont nem jár ezért. A város miatt a játékos tartalékában 
eggyel több lap lehet. 

Nem építhető város oda, ahol már van a játékosnak 
kastélya.

A játékos lerak egy várjelzőt az adott
tartományra. A vár nem cseréli le az
ottani település- vagy városlapkát. A
vár plusz 2-t ad a védekező harci erejé-
hez. A vár marad a játéktáblán akkor
is, amikor a tartomány tulajdonost vált.

A játékos ezután a váras pontkártyáról elvesz egy 
pontjelzőt (ha még van azon). 

Nem építhető vár oda, ahol már van a játékosnak
kastélya.

Út két szomszédos, a játékos által ural
tartomány között épülhet; a kijátszott
tartománykártya az egyiké kell, hogy
legyen.

Az utat lerakott útlapka je-
löli; a lapkát a két tarto-
mány határvonalára kell le-
tenni. 

   · Dombos határnál az út
     egy kővel többe kerül.



  

   · Hegyi határon keresztül nem építhető út.

   · Egy határon keresztül csak egy út építhető.

A játékos ezután az utas pontkártyáról elvesz egy pont-
jelzőt (ha még van azon). 

Mi az előnye két tartomány úttal történő összekötésé-
nek?

   · Tartomány lerohanásánál vagy építkezésnél a két tar-
   tománykártya helyettesítheti egymást: ha például a
   játékos egy tartományban építkezni akar, ezt megtehe-
   heti úgy is, hogy egy azzal úttal összekötött tartomány
   kártyáját játssza ki.

   · Körében egyszer a játékos úthálózatán belül mozgat-
   hatja bárhány seregét. Ez mellékakciónak számít. 
   Nem mozoghat be olyan tartományba, amit nem ő
   ural.

A megépített út a játék végéig a helyén marad. Utat 
csak az a játékos használhat ki, aki az úttal összekötött
mindkét tartományt uralja.

Lovasság: A játékos harci ereje támadó-
ként 1-gyel megnő, ha ez a lap a tartalé-
kában van.

Tanácsos: Mellékakcióként a játékos el-
dobhat a kezéből egy vagy több lapot,
majd helyettük annyit húz, ahány lapot
eldobott, plusz még egyet a tanácsos mi-
att.

Ha a játékos húzópaklijában nincs elég
lap, előbb keveri a dobott lapjait és csak azután rakja
a tanácsost és a többi eldobott kártyát a dobott lapjai-
hoz - ilyesformán nem húzhat vissza olyan kártyát, 
amit épp most dobott el.

A játékos a mellékakció során a tartalékából is dobhat
el kártyákat, de azok helyett nem húz új lapokat.

Diplomata: A játékos akciójaként el-
költ 1 aranyat, hogy véget vessen egy
olyan háborúnak, aminek ő is részese.
A kijelölt tartományról az össze sereg-
és zsoldoslapka visszakerül a saját kész-
letekbe. Úgy kell tekinteni, hogy a há-
borút a védekező játékos nyerte meg (de a Birodalom
Védelmezőjeként nem kap pontjelzőt érte). Az akció
második akcióként is végrehajtható.

Földművelés: Ha ez a lap a tartaléká-
ban van, a játékos a körében egyszer ki-
játszhat a kezéből vagy a tartalékából
egy tetszőleges kártyát úgy, hogy az 1 
ételszimbólumos kártyának számítson.

Tábornok: Tartomány megtámadásakor
vagy építkezésnél a tartománykártya he-
lyett kijátszható ez a lap - vagyis ez a
kártya lehetővé teszi, hogy az adott ak-
ció bármelyik saját tartományban vég-
rehajtható legyen.

Aranybánya: Ha ez a lap a tartalékában
van, a játékos körében egyszer kijátszhat
a kezéből vagy a tartalékából egy tetsző-
leges kártyát úgy, hogy az 1 aranyszim-
bólumos lapnak számítson.

Hős: A hős akkor játszható ki, ha a já-
tékos érintett egy háborús döntetlen-
ben: ő lesz a győztes. A kártya nem szá-
mít akciónak, a háború befejezése ak-
ció során játszható ki.

Újoncok: Ha ez a lap a tartalékában
van, a játékos körében egyszer kijátszhat
a kezéből vagy a tartalékából egy tetsző-
leges kártyát úgy, hogy az 1 seregszim-
bólumos lapnak számítson.

Limes: A játékos harci ereje védekező-
ként 1-gyel megnő, ha ez a lap a tarta-
lékában van.



  

Filozófus: A játékos mellékakciójaként
felhúzza a fejlesztéspakli legfelső három
lapját. Egyet a kezébe vesz, a másik ket-
tőt visszarakja. Ezután a �lozófuskár-
tyát vissza kell tenni a dobozba!

Portál: Tartomány lerohanása során 
játszható ki, és helyettesíti az egyéb-
ként kijátszandó tartománykártyát.
A játékos így bármelyik tartományt
képes megtámadni. A támadáshoz 1
ételt kell �zetni, mintha normál hatá-
ron át történt volna az invázió.

Oltalom: A játékos mellékakcióként 
húz két kártyát. Ha kifogyott a paklija,
a dobott lapjait megkeverve újat alkot,
de ezt még nem keveri közéjük, csak
a húzás után rakja a dobott lapjai közé
(vagyis nem húzható vissza saját képes-
ségével).

Kőfejtő: Ha ez a lap a tartalékában van,
a játékosok körében egyszer kijátszhat a
kezéből van a tartalékából egy tetszőle-
ges kártyát úgy, hogy az 1 kőszimbó-
lumos lapnak számít.

Királyné: Ha ez a lap a tartalékában 
van, a játékos kezében maximálisan 
hat lap lehet (öt helyett).

Erdőjáró: Ha ez a lap a tartalékában 
van, a játékos számára a dombos hatá-
rok normál határoknak számítanak 
(azaz nincs hatásuk), a hegyi határok
pedig dombos határoknak. Ez érvényes
inváziónál és útépítésnél is. Emellett
a játékos harci erejéhez plusz 1 járul,
ha nehéz terepen támad.

Vésztartalék: Ha ez a lap a tartalékában
van, a játékos nem támadható, ha már
harcban áll (védekezőként vagy támadó-
ként) valakivel - vagyis egyszerre csak
egy kon�iktusa lehet, egyvalakivel. Ez
azt is jelenti, hogy maga a játékos sem

Piac: A kártya a rajta látható szimbólu-
mokért játszható ki.

Portyázók: A játékos mellékakcióként
levesz egy sereglapkát egy tetszőleges tar-
tományról. A sereglapka visszakerül tu-
lajdonosa saját készletébe.

Zsoldosok: A játékos mellékakcióként
elkölt 1 aranyat, és utána lerak egy vagy 
két zsoldoslapkát egy általa uralt vagy 
általa lerohant tartományra. Legalább 
egy saját sereglapkájának kell lennie 
azon a tartományon. A zsoldosokat sa-
ját seregéhez, seregeihez kell leraknia, hogy egyértelmű 
legyen, a zsoldosok őt szolgálják. Minden zsoldoslapka 
plusz 1 harci erőt jelent a játékos számára.

Seregek levétele akcióval eltávolíthatók zsoldosok a já-
téktábláról, akár magukban, akár más, ugyanezen a
tartományon lévő seregekkel együtt.

Kereskedő: Másik kártyával együtt lehet
kijátszani, hogy megváltozzon annak a
kártyának az erőforrásszimbóluma. A
kereskedő csak aranyra, kőre és ételre 
hat; sereg- és hajószimbólumokra nincs
hatással.

Milícia: A játékos mellékakcióként a
közös készletből a saját készletébe rakja
egy sereglapkáját.

Látnok: A játékos mellékakciójaként el-
költ 1 aranyat, hogy a dobott lapjai közül 
egy tetszőleges kártyát viszszavegyen a 
kezébe.



  

Raktár: Ha ez a lap a tartalékában van, 
a játékos kézlimitje kettővel megnő, 
azaz a kezében maximálisan hét kár-
tya lehet (öt helyett). Emellett körében
egyszer mellékakcióként egy kártyát a
tartalékába rakhat a játékos - persze 
csak akkor, ha még van hely a tartalé-
kában egy újabb kártyának.

Vízimalom: Másik kártyával együtt le-
het kijátszani, hogy megduplázza annak
a kártyának az erőforrását: ha például
egy kőszimbólumos kártyával együtt
lett kijátszva, a játékosnak két köve lesz.
A képesség csak kőre, ételre és aranyra
hat, sereg- és hajószimbólumok nem
duplázhatók meg vele.

támadhat meg tartományt, ha már harcban áll valahol
máshol valakivel. A játékos továbbra is támadható, ha
semleges tartományt támadott meg. 

Hajó: A kártya a rajta látható szimbólu-
mokért játszható ki, vagy azért, hogy 
tengeri területen keresztül lehessen meg-
támadni egy tartományt. Két ilyen kár-
tya kijátszásával két tengeri tartomá-
nyon keresztül lehet támadni.

Ez a kártya nem teljesen ugyanaz, mint ami a kezdő-
kártyák között szerepel, ezen ugyanis van aranyszimbó-
lum is.

Jegyző: Ha ez a lap a tartalékában van, 
a játékos mindig, amikor elvehetne egy
pontjelzőt egy pontkártyáról, ahelyett a
bankból is elveheti azt - így még akár
akkor is tud szerezni pontjelzőt, ha az
a pontkártya, amiről járna neki a pont-
jelző, már üres.

Ha a játékos teljesíti a tengerjárós kártya első feltételét, 
elveheti a pontjelzőt a pontkártyáról vagy a bankból is.
Azonban a jegyzős játékosnak egy településlapkáját le 
kell tennie a kártyára annak jelzésére, hogy ő már telje-
sítette az első feltételt, nem kaphat pontot még egyszer
azért. Ugyanígy a második feltétel teljesítésekor is rá 
kell raknia egy településlapkáját a pontkártyára. Ha 
nincs a játékosnak felhasználatlan településlapkána, 
nem használhatja ki a jegyző képességét.

Elméletben a Szigetek Uráról szigetenként több pont-
jelző is szerezhető a jegyzővel. Azonban mindig csak
akkor vehető el pontjelző, amikor éppen egy tarto-
mány megszerzésével teljesül a feltétel; újabb pont-
jelző csak azután vehető el, hogy a játékos elveszített
és visszaszerzett szigetes tartomány(oka)t, és újra 
uralja az egész szigetet.



Szabályösszefoglaló

  
Előkészületek

A játék menete

Mindenki elveszi egy szín lapkáit, jelzőit és kártyáit. Két játékosnál 
     a színek: kék és vörös.
A városlapkákat a tartalékkártyára kell rakni (a nem kastélyos ol-
     dalra).
A saját készletbe kerülnek a településlapkák, valamint hat sereg- és 
     két hajólapka. A többi lapka a közös készletbe kerül.
Az út-, vár-, zsoldos-, rúnakő- és sárkánylapkákat is a játéktábla 
     mellé kell készíteni.

Tartománykártyák
Keverés után két játékosnál mindenki 11, háromnál 8, négynél 6 
     lapot kap. (L. még az opcionális szabályokat három vagy négy 
     játékos esetén.)
Mindenki kapott tartományaira lerakja egy-egy településlapkáját 
    (letakarva a semleges harci erőt).

Fejlesztés- és pontkártyák
Keverés után fel kell csapni 16 fejlesztéskártyát.
Ki kell rakni az állandó pontkártyákat.
Két játékosnál 6-6 2-es pontjelzőt kell felrakni, három vagy négy 
     játékosnál 7-7-et.
Keverés után fel kell csapni 4 változó pontkártyát.
Rájuk kell rakni a rajtuk látható mennyiségű pontjelzőt.
Ha fel lett csapva a rúnaköves kártya, húzni kell 5 tartománykár-
     tyát, és mindegyik tartományára le kell rakni egy-egy rúnakövet.
Ha fel lett csapva a sárkányos kártya, húzni kell 5 tartománykár-
     tyát, és mindegyik tartományára le kell rakni egy-egy sárkányt.
Ha fel lett csapva a kastélyos kártya, a játékosok egyszerre kiválaszt-
     ják egy tartományukat, ahol a településlapkájukat kicserélik 
     kastélyukra. Ez esetben a tartalékkártyák kastélyos oldalát kell 
     használni.
 
Pontsáv
A pontsávra fel kell rakni a korongokat. Minden tartomány 3 győ-
     zelmi pontot ér.

Jelzők és lapkák

A játékosok kezdőkártyáikat és tartománykártyáikat egybekeverve
     megalkotják húzópaklijukat. Ezután felhúzzák a legfelső 5 la-
     pot a kezükben (négy játékosnál a negyedik 6 lappal kezd).

Kezdőpaklik

Kezdőjátékos
Véletlen segítségével választani kell egy kezdőjátékost.

Körök és akciók
Az éppen soron lévő játékos körében két akciót hajt végre, majd 
a második akció után annyit húz, hogy a kezében 5 lap legyen. A
ki nem játszott kártyái maradnak a kezében. A játék addig tart, 
amíg valaki végre nem hajtja a “játék vége”-akciót.

Kifogyott paklik
Ha egy játékosnak húznia kellene paklijából, de az kifogyott, a
dobott lapjait megkeverve új húzópaklit alkot. Ha oltalom- vagy
tanácsnok miatt húz, és ezért kell kevernie, e lapokat csak a hú-
zás után rakja dobott lapjaihoz.

Kártyaszerzés- és kijátszás
Hacsak külön utasítás nincs az ellenkezőjére (pl. �lozófus), a já-
     tékosok minden megszerzett kártyát a dobott lapjaikhoz 
     raknak.
A kijátszott kártyák mindig a saját dobott lapokhoz kerülnek
     (kivéve �lozófus).
A kártya csak egy eleme miatt játszható ki: vagy a rajta látható 
     szimbólumokért, vagy a képességéért, vagy tartománykártya
     esetén tartományáért.
Étel, kő, arany költése a megfelelő szimbólumos kártyák kijátszá-
     sát jelenti.

Kártyaképességek, kártyatípusok
Akció (Action): A játékos rendelkezésére álló egyik akciót telje-
     sen elhasználja.
Mellékakció (Free Action): Nem számít akciónak. “Háború be-
      fejezése” vagy “játék befejezése” akció előtt nem hajtható 
      végre mellékakció.
Tartalék (Reserve): A kártya képessége akkor hat, amikor a lap a
      tartalékban van.
Haszon (Bene�t): A kártya egy akciót módosít.

Játékosok lapkáira vonatkozó szabályok
Ha a játékos lapkáját felrakja a játéktáblára, akkor a lapkának a
      saját készletéből kell származnia.
Ha a játékos egy lapkája lekerül a játéktábláról, akkor visszake-
      rül a saját készletébe.
Általában nem rakhatók át lapkák egyik tartományról a másikra
      (az utat révén ez mégis kivitelezhető).
A tartalékkártyán lévő városlapkák úgy tekintendők, mintha a 
      játékos saját készletében lennének; csak azért vannak a kár-
      tyán, hogy megszabják, hány lap lehet a játékos tartaléká-
      ban.



  

Akciók

A megtámadni kívánt tartománnyal szomszédos tartomány kártyá-
     ját ki kell játszani (hegyi határon át nem lehet támadni.)
Egy/két tengeri területen keresztüli támadáshoz ki kell játszani egy/
     két hajót.
Ki kell játszani egy ételszimbólumos kártyát (dombos határon ke-
     resztüli támadás egy helyett két ételbe kerül).
Ki kell játszani egy vagy több seregszimbólumos kártyát, és annyi 
     sereglapkát kell lerakni a megtámadott tartományra, ahány
     seregszimbólum ki lett játszva.

Seregek felrakása
Ki kell játszani egy vagy több seregszimbólumos kártyát.
Más tartományban lévő seregek megerősítésekor ki kell játszani
     egy ételszimbólumos kártyát (dombok nem számítanak).
Egy uralt vagy egy olyan tartományra, ahol a játékosnak már van
     serege, annyi sereglapkát kell lerakni, ahágy seregszimbólum ki
     lett játszva.

Seregek levétele
Nem kell hozzá kártyát kijátszani.
A játékos leveszi egy vagy több sereglapkáját egy olyan tartomány-
     ról, ahol nem folyik háború.

Hajól levétele
Nem kell hozzá kártyát kijátszani.
A játékos leveszi egy vagy több hajólapkáját egy tengeri területről.

Tartomány megtámadása

Csak első akcióként hajtható végre!
Csak olyan héború fejezhető be, ahol van egyértelmű győztes.
A játékosnak érintettnek kell lennie abban a háborúban.
Minden résztvevőnek ki kell számolni az összesített harci erejét
     (a semlegesekét is).
Minden sereglapka harci ereje 1-es.
Minden szomszédos tengeri területen lévő hajólapka harci ereje
     1-es.
A tartalékokban lévő kártyák bónuszai (lovasság, limes, erdőjáró).
Kastély vagy vár 2-t ad a védekező játékos harci erejéhez.
Nehéz terep 1-et ad a védekező játékos harci erejéhez.

Semleges tartomány harci ereje annyi, amennyi a tartományon lé-
     vő sárga körben a szám.
Ehhez plusz 4 járul, ha van ott sárkány.
A nehéz terep plusz 1-es bónusza nem adódik hozzá a semlegesek
     harci erejéhez.

Háború befejezése

Az győz, akinek a legnagyobb a harci ereje (nem lehet döntetlen).

Ha egy támadó győz:
Le kell venni a tartományról az ottani település-, város-, kastély-
     rúnakő- és sárkánylapkát.
A játékos lerakja egy településlapkáját a tartományra.
A játékos elveszi a tartomány kártyáját. Ha az a védekező kezé-
     ben volt, az illető húz helyette egy másikat.
Győzelmi pontokat újra kell számolni (a győzelem miatt pont-
     jelzők is szerezhetők).
Az vár- és útlapkák maradnak a helyükön.

Ha a védekező győz, nem történik semmi.

Végül az összes sereglapkát le kell venni a tartományról.
A hajók maradnak, ahol voltak.

Seregek felállítása, hajók építése 
Minden sereglapka 1 aranyba kerül.
Minden hajólapka 2 aranyba kerül.
A megvásárolt lapkákat a játékos a közös készletből saját készle-
     tébe rakja.
Több lapka is vásárolható, nem csak egy.

Fejlesztéskártya elvétele
Ez az akció csak egyszer hajtható végre.
1 aranyat kell �zetni.
A játékos elvesz egy felcsapott fejlesztéskártyát, vagy visszavesz
     egy, a paklijából korábban eltávolított kártyát.

Hajók felrakása
Ki kell játszani egy vagy több hajószimbólumos kártyát.
Annyi hajólapkát kell lerakni egy tengeri területre, ahány hajó-
     szimbólum ki lett játszva.
A játékosnak legalább egy, az adott tengeri területtel szomszédos
     tartományt uralnia kell.

Kártyák tartalékba rakása
A játékos egy vagy több kártyát a kezéből tartalékába rak; azon-
     ban korlátozott, hány lap lehet összesen a tartalékában.
A limit 2, plusz még 1 minden játéktáblán lévő kastélya és váro-
     sa után.
A tartalékban lévő kártyáknak láthatóknak kell lenniük.
Tartalékban lévő kártya mellékakcióként visszavehető, amennyi-
     ben azonnal ki is lesz játszva.
A tartalékból sosem vehetők vissza a kézbe kártyák.

Kártyák eldobása
A játékos eldob egy vagy több kártyát a kezéből és/vagy a tarta-
      lákából.

Egy vagy két kártya eltávolítása
A játékos a kezéből és/vagy a tartalékából kiválaszt egy vagy két
      kártyát eltávolításra, visszarakva azokat oda, ahonnét jöttek.
A játékos teljes paklijában legalább hét lapnak maradnia kell.

Kártyaakció végrehajtása
A kijátszott kártya akciós képességének végrehajtása.



  
Csak akkor, ha fel van csapva a megfelelő pontkártya.
2 arany elköltésért elvehető egy pontjelző a kártyáról.

Passzolás

Csak első akcióként hajtható végre!
Kell legalább négy olyan felcsapott pontkártyának lennie, amiken
     már nincsenek pontjelzők.
Minden még zajló háború befejeződik - mindegyik a védekező 
     győzelmével.
Eszerint át kell számolni a győzelmi pontokat.
Szükséges, hogy ezután az akció végrehajtójának legyen a legtöbb
     pontja - vagyis nyerje meg a játékot -, különben nem választ-
     hatja az akciót.

Patronáció

A játék befejezése

Ki kell játszani annak a tartománynak a kártyáját, ahol az épít-
     kezés folyik majd.
2 köért egy településből város csinálható.
1 kőért lerakható egy vár (legfeljebb egy vár lehet egy tarto-
     mányban.
2 kőért építhető út (plusz 1 követ kell �zetni, ha az út dombos
     határon át vezet).
Az útlapkát a játékos két, általa uralt tartomány közötti határ-
     vonalra teszi le (az egyiknek annak a tartománynak kell len-
     nie, amelynek kártyáját kijátszotta).
Alkalmasint elvehetők pontjelzők a pontkártyákról.

Ha két tartományt út köt össze, a tartománykártyáik egymás
helyett kijátszhatók, valamint mellékakcióként seregek moz-
gathatók a két a tartomány között. Egy utat csak az használhat,
aki mindkét érintett tartományt uralja.

Építkezéskártya akciói


