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V ISSZATÉRÉS A FEHÉR 
    VÁROSBA

Öröm újra látni Önt, vitézlő úr! Biztosíthatom, hogy erőst hi-
ányzott nekünk. Oly sok minden megváltozott a Fehér Város-
ban, mióta eltávozott! Jöjjön, hadd meséljem el, mi minden 

történt.
A Nemes Házak - az Öné is - továbbra is küzdenek a dominan-
ciáért, de egyiknek sem sikerült végleg a többi fölé kerekednie.

S mikor úgy tűnt, elcsitul végre a viaskodás, egy szikrától újabb 
tűzvész támadt.

Földrengés volt. Elég erős, hogy minden házban érezzük, de
gyenge ahhoz, hogy ledöntse fehér tornyaink bármelyikét. 

Nem lett volna különösebb jelentőse, de a Könyvtár... az alag-
sorában leomlott egy fal. Senki se tudta, hogy egy szoba van
a túloldalon. Méghozzá telve ősi kéziratokkal, mágikus teker-
csekkel, térképekkel - és ez utóbbiak egyike felfedte az Elfele-

dett Városba vezető utat!
Vitézlő úr, cselekednie kell! S méghozzá gyorsan! A Házak

már útnak indították legbölcsebb varázslóikat, és hamarosan
rálel valaki a Sárkányúr, Muratan (áldassék a neve!) sírjára.

Fogy az idő, uram!
Lándzsásai, sárkánylovasai csak a parancsaira várnak, Háza

fővarázslója felkészült az utazásra. Muratan öröksége csak
Önre vár, uram.

Válaszol a Sárkányúr hívására, uram?

A    KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATA

A Simurgh: A Sárkányúr hívása moduláris kiegészítő a Si-
murghhoz. Ti döntitek el, hogy az előkészületek során mely
kiegészítőket adjátok az alapjátékhoz. 

0. modul: Változatosság

A többi modultól eltérően ez nem jelent újabb szabályokat.
Ez csupán új akció- és sárkánykártyákat jelent, valamint új 
feladatokat - ezek használatával változatosabb lesz
az alapjáték.

1. modul: Varázslók

Ez a kis modul lehetővé teszi a varázs-
lók bábuinak használatát - az Elfeledett
Város táblája nélkül. A varázslók újfajta
vazallusok, speciális szabályokkal.

2. modul: Az Elfeledett Város
Ez a legnagyobb modul. Tartozok hozzá egy új, kétoldalas játék-
tábla - az Elfeledett Városé -, valamint szükség van hozzá a va-
rázslókra és a varázslatpaklira.

Megállj, halandó!
Ha még sosem játszottál a Simurghgal, azt

javasoljuk, a kiegészítő használata előtt lega-
lább egyszer játssz az alapjátékkal. Emellett

vedd figyelembe, hogy ez egy moduláris
kiegészítő, és veterán játékosként sem

célszerű az összes modult egyből bevetni -
márcsak azért sem, mert elviekben némely

modulok kölcsönösen kizárják egymást.

       Néhány új sárkánykártya.

Az új játéktábla (az Elfeledett Város) oldalai.

         A varázslók bábui.
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3. modul: Parancsok

Ez a modul újfajta akciókártyát vezet be, a parancsokat. Ezek
révén ügyesebben, kiszámíthatatlanabbul irányíthatjátok vazal-
lusaitokat, alkalmasint egy forduló során több lándzsásotokat,
sárkánylovasokat is lerakhatjátok.

4. modul: Házképességek

E modul révén mind kaptok egy egyedi, csak általatok használ-
ható képességet. Ezeket vagy véletlenszerűen kapjátok vagy ki-
választjátok, és aktiválásukhoz először teljesítenetek kell bizo-
nyos feltéleteket.

5. modul: Küldetések

6. modul: Tolvajok

Ez a modul lehetővé teszi a tolvajok bá-
buinak használatát, a tolvajképességek
bevetését.

7. modul: Hazatérés

Ez a modul további interakciót tesz lehetővé a játékosok között, 
mivel amikor valaki végrehajtja a vazallusok begyűjtése főakciót, 
valamiféle bónuszban részesül - azonban a többi játékos is része-
sül valamiféle, bár kisebb, bónuszban.

A        KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKAI

tartozékokat a keretekből. A bánukat (varázslók és tolvajok) színek
szerint csoportosítsátok. A kiegészítő tartalma ez:
1 játéktábla
36 kartonlap:

          Az első használat előtt óvatosan nyomkodjátok ki a

• 4 termeléskártya
• 3 kutatáskártya
• 3 átalakításkártya
• 4 felfedezéskártya
• 8 feladatlap
• 8 parancskártya
• 6 sárkánykártya

10 vazallusbábu:
• 5 varázsló (minden színben 1)
• 5 tolvaj (minden színben 1)

16 erőforrásjelző:
• 8 tudásjelző
• 8 fegyverjelző

20 képességjelző
109 kártya:

• 55 varázslatkártya (5 pakli, mindben 11 lappal)
• 9 varázslóképesség-kártya
• 9 tolvajképesség-kártya
• 12 házképességkártya
• 14 küldetéskártya
• 10 hazatéréskártya

  Parancskártya (hátoldal, előoldalak).

               Házképességek kártyái (elő- és hátoldalak).

  Küldetéskártya elő- és hátoldala.

A tolvajok bábui.

     Hazatéréskártya elő- és hátoldala.

  Varázslatkártyák (elő- és hátoldalak).

E modul révén küldetésekre indulhattok, amelyeket 
ha teljesítetek, a játék végén egyes feladatlapoknál 
bónuszt kaptok.

Ez a szabályfüzet.
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A   SZABÁLYFÜZET
     HASZNÁLATA

Az alapjátékétól eltérően ez a szabályfüzet több kis részből áll,
mindegyik új, az adott modulhoz tartozó szabályokat vezet be.
Minden fejezet struktúrája hasonló: bevezető, tartozékok, elő-
készületek, szabályok. Ha egy játékhoz több modult is szeret-
nétek bevetni, a 14. oldalon nézzétek meg, hogy ezek a modu-
lok hogyan - vagy hogyan nem - alkalmazhatók együtt.

0.MODUL: VÁLTOZATOSSÁG

A kiegészítőben  új termelés-, átalakítás-, kutatás-,
felfedezés- és sárkánykártyákat, valamint új feladatlapokat talál-
tok. Célszerű, ha ezeket hozzáadjátok az alapjáték megfelelelő
paklijaihoz. Ezek az új kártyák nem hoznak be új szabályokat, 
nem igénylik a kiegészítő többi moduljának használatát. Csupán
arra szolgálnak, hogy általuk változatosabb legyen a játék.

A modul előkészületei

E modul használatakor nagyobb lesz az akció- és a sárkánypak-
li, emiatt megváltozik az előkészületek 3. lépése. Mielőtt kialakí-
tanátok az akciópaklit, a 4. lépés során véletlenszerűen távolítsa-
tok el kártyákat az egyes paklikból, amíg marad:
 a) 8 termeléskártya
 b) 8 felfedezéskártya
 c) 5 átalakításkártya
 d) 5 kutatáskártya.
(Az alapjátékban is ennyi marad az egyes kártyafajtákból a 4. 
lépés végén.) Mivel a modul nem tartalmaz hatalomkártyákat, a 
hatalomkártyák kiosztásásának, illetve kiválasztásának metódu-
sa (10. lépés) nem változik.

1.MODUL: VARÁZSLÓK

A tudás hatalom. A mágikus tudás az, ami ön 
felé billentheti az egyensúlyt, uram. Ha ügyesen használja ki 
újdönsült szövetségeit, azok mágikus hatalmára támaszkodva 
felemelkedhet azok közé, akik a kezükben tartják a Fehér Vá-
ros sorsát.

Bevezetés

A varázslók újfajta vazallusok. Majdnem az összes 
akcióhelyre (így a legtöbb sárkánylovasosra is) le-
rakhattok varázslókat. 

A varázslók ezenfelül saját képességgel is bírnak, amire ráépítheti-
tek a stratégiátokat.

A modul tartozékai

Ha ezt a modult használjátok, az alábbi tartozékokra van szüksége-
tek:

• A varázslók bábuira.
• A varázslóképességek kártyáira. Minden ilyen kártyán

egy varázslóképesség olvasható. Minden játék elején 
húztok egy ilyen kártyát, és az adott játékban az ösz-
szes varázsló ezzel a képességgel bír majd.

A modul előkészületei

Az előkészületek során lándzsásaitok és sárkánylovasaitok mellett
megkapjátok varázslótokat is, azt is lerakjátok magatok elé. Miu-
tán kiosztottátok a vazallusokat, keverjétek meg a varázslóképessé-
gek pakliját, majd csapjátok fel a legfelső lapot és rakjátok ki azt a
játéktábla mellé. Egyikőtök hangosan olvassa fel a kártya szövegét
és győzödjetek meg arról is, hogy mind megértettétek, mi a varázs-
lók képessége e játék során.

A modul szabályai

A varázslók használata új szabályokat és egy új mellékakciót jelent.

Mellékakció: Varázslóképesség használata
Ha főakciótokként lerakjátok varázslótokat egy akcióhelyre, hasz-
nálhatjátok a varázsló képességét. A kártyáról leolvashatjátok, 
hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük, miként azt is, hogy mi
a képesség használatának a költsége. Varázslóképességet csak az
aktív játékos használhat, és ő is csak azután, hogy lerakta varázsló-
ját egy akcióhelyre.

 Az 1. modul tartozékai.

1. példa:
A varázslóképesség a taumaturgia. Ágnes (a sárga játékos) lerakja
varázslóját a vadonba, egy kutatáskártyára. Az adott akcióhely mi-
att kap 4 húst. Mielőtt véget ér a fordulója, elkölthet 2 tudást, hogy 
megnézze a Jani (a fekete játékos) kezében lévő akciókártyákat.
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A varázsló mint vazallus
A varázslók minden szempontból sárkánylovasnak számítanak, 
két fontos kivétellel:

1. Ha egy akció költségeként visszaadtok egy varázslót, az ki-
kerül a játékból, vissza kell raknotok a játék dobozába - e játék
során már nem szerezhető vissza.

2. Varázsló nem rakható le, nem mozgatható felderítéskártyán,
sem normál módon, sem valamilyen különleges hatás miatt.

A modul és a többi modul

Használhatjátok egyszerre a varázslók modulját az Elfeledett
Várossal, azonban ez nem ajánlott. (Részletesebben l. a 14. olda-
lon.)

2.MODUL: AZ ELFELEDETT
 VÁROS

Látta, hogy új csillag tűnt fel az égen? Némelyek szerint ponto-
san a Sárkányúr, Muratan sírja fölött ragyog. A tudósaink 
megismerték az utat az Elfeledett Városba - az Első Hős örök-
sége csak arra vár, hogy megszerezzük. Fővarázslónk útra kész 
- válaszoljunk hát a Sárkányúr hívására!

Bevezetés

Az Elfeledett Város új játéktáblát jelent, varázslókat és varázsla-
tokat. Az éppen aktív játékos erőforrásokat költhet, hogy varázs-
könyvéből elmondjon egy kisebb vagy nagyobb varázslatot, így
gyűjtve manapontokat. A mana révén pedig léptetheti varázsló-
ját a három sorsösvény valamelyikén, eközben hatalompontok-
hoz és különféle előnyökhöz jutva. Ha pedig egy varázsló eljut a
Sárkányúr sírjához, a játék végét ér, követhezhet az értékelés.

A modul tartozékai

Ha az Elfeledett Város modulját használjátok, az alábbi tarto-
zékokra van szükségetek a kiegészítőből:
• Az új kétoldalas játéktáblára. Az alapjáték táblájával ellen-

tétben ezen nincsenek akcióhelyek, hanem csak három út-
vonal az indulási helytől       a Sárkányúr sírjáig       . Ezeken
az ösvényeken lépdeltek varázslóitokkal, méghozzá a va-
rázslatokból szerzett manát        költve. A játéktáblán
külön helye van a sárkánypaklinak        - ennek nincs
játékmechanikai szerepe, csupán az a haszna, hogy

így nem kell a játéktábla mellett, az asztalon tar-
tanotok a sárkánypaklit.

• A varázslók bábuira. Mindőtök 
rendelkezésére áll egy új vazallus:
egy varázsló. Varázslóitok az új
játéktáblán kezdenek, és más va-
zallusok nem is kerülhetnek fel
erre a játéktáblára.

• A varázskönyvekre. Induláskor mind megkapjátok saját szí-
netek varázslatpakliját. A varázslatkártyák mind kétoldalala-
sak, az egyik oldalon       egy nagyobb, a túloldalon       egy ki-
sebb varázslattal. Minden varázslatnál fel van tüntetve, hogy
milyen erőforrásokat       kell elkölteni a varázslat elmondásá-
hoz, és az is, hogy ez a tett mennyi manapontot        termel 
       - nagyobb varázslatnál ez 8 vagy 9 manapont         , kisebb
varázslatnál 4 vagy 5.   

A modul előkészületei

Miután kiraktátok az alapjáték tábláját az asztal közepére, rak-
játok ki tőle jobbra (mintegy a vadont folytatva) a kiegészítőét
is, az általatok választott oldalával felfelé       . Ha először hasz-
náljátok, célszerű azt az oldalt választanotok, ahol az ösvények
nem metszik egymást       . Amikor megkapjátok lándzsásaito-
kat és sárkánylovasaitokat, megkapjátok varázslótokat is, va-
lamint varázslatkártyáitok pakliját (mind a saját színetekben).
                   Ezután hajtsátok végre a normál előkészületek ösz-
     szes lépését. Ha ezzel megvagytok, hajtsátok végre

Megjegyzés
Egyszerűbb ezt úgy észben 
tartani, hogy varázsló nem

rakható le zöld ackióhelyre - 
minden más akcióhelyre 

bátran lerakható.

Az Elfeledett Város játéktáblájá-
nak két oldala.

Varázslatkártya kisebb        és nagyobb        varázslattal.
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az alábbi lépése-
ket:

1. Mind le-
rakjátok varázsló-
bábutokat az El-
feledett Város
indulási helyére.

2. Gondoskodjatok arról, hogy varázslatpaklitokban
minden kártya kisebb varázslattal legyen felfelé. Így keverjétek 
meg a paklit, majd az aljáról távolítsatok el annyi kártyát, hogy 
a pakliban 9 lap maradjon. Az eltávolított kártyákat rakjátok 
vissza a játék dobozába.

3. Varázslatpaklitokat rakjátok le magatok elé, ez a kisebb 
varázslatok paklija. Ezután csapjátok fel a legfelső lapot és azt
rakjátok le a kisebb varázslatok paklijától balra - ez lesz a na-
gyobb varázslatok paklija (amiben még csak 1 lap van).

A modul szabályai
Ez a modul újabb főakció-lehetőséget vezet be, nemkülönben 
egy újabb mellékakciót. Mindkettőt csak akkor hajthatjátok 
végre, ha varázslótok az Elfeledett Város indulási helyén vagy 
valamelyik sorsösvényén van, valamint egyaránt van előtte-
tek kisebb és nagyobb varázslatok paklija - aki már kifogyott 
a kisebb varázslatokból, az többé nem mondhat el varázslatot.

Főakció: Nagyobb varázslat elmondása
Főakciójaként az aktív játékos elmondhat egy nagyobb va-
rázslatot varázskönyvéből. Nagyobb varázslat elmondásához
az aktív játékosnak el kell költenie a nagyobb varázs-
latok paklija legfelső lapján látható erőforrásokat.

Ez valahány manapontot         termel, annyit, amennyi a kártya al-
ján látható. A kapott manapontokat azonnal el is kell költenie, el-
indítva varázslóját az egyik sorsösvényen vagy léptetve azon az ös-
vényen, amelyen már korábban elindult (a varázslók mozgását l. 
a 8. oldalon). Miután ez megtörtént, az aktív játékosnak lapoznia 
kell varázskönyvében. A fel nem használt manapontok elvesznek.

Mellékakció: Kisebb varázslat elmondása
Kisebb varázslatot pont úgy mondhattok el, mint nagyobbat, csak 
épp a kisebb varázslatok paklija legfelső lapján látható erőforráso-
kat kell elkölteni hozzá.

Mellékakció: Varázsló visszahívása a Fehér Városba
Az  aktív játékos visszaveheti varázslóját saját készletébe. Ezt
az akciót mind csak egyszer hajthatjátok végre a játék folyamán,
s csak akkor, ha fordulótok kezdetén varázslótok az Elfeledett Vá-
rosban volt. Aki már végrehajtotta ezt az akciót, az nem hajthat-

Varázskönyv
A varázskönyvet a két pakli, a kisebb és a
nagyobb varázslatoké alkotja - mintegy
egy könyv egy lapjának két oldala. Ami-

kor lapoznotok kell varázskönyvetekben,
a kisebb varázslatok paklijának legfelső
kártyáját forgassátok át nagyobb varázs-
latos oldalára és úgy rakjátok a nagyobb

varázslatok paklijára.

        Megjegyzés
Fontos, hogy kisebb varázslat elmon-
dása mellékakció, nagyobbé viszont
főakció. Viszont a nagyobb varázs-
latok 8-9 manapontot termelnek, 
míg a kisebbek csak 4-5 manapon-

tot.

         Megjegyzés
Ha visszaveszitek varázslótokat az Elfeledett Városból,

ezzel kizárjátok magatokat a Sárkányúr sírjának elé-
réséért folyó versenyből. Másrészt viszont így eggyel

több vazallusotok lesz, akit lerakhattok a Fehér
Város akcióhelyeire - méghozzá olyan, aki sárkánylo-
vasnak  számít. Mindenesetre ne vegyétek félvállról a 

döntést, mivel ezt nem később már nem tudjátok 
visszavonni.
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ja végre még egyszer. A visszavett varázsló vazallusnak tekinten-
dő (l. az 5. oldalon).

Varázslási korlátozás
Fordulótokban csak egy varázslatot mondhattok el. Egyazon for-
dulóban nem mondhattok el nagyobb és kisebb varázslatot, mi-
ként több kisebb varázslatot sem.

A varázsló mozgása
Ha varázslatot mondtok, ennek következményeként léptethetitek
varázslótokat az Elfeledett Város egyik ösvényén. Hogy hány me-
zőt léptek, az attól függ, mennyi manapontot termeltek. Bármi-
kor, amikor manát termeltek (kisebb vagy nagyobb varázslat el-
mondásával), az adott akció részeként végre kell hajtanotok az
alábbi lépéseket:

1. Nézzétek meg, mennyi a
manaköltség        varázslótok
mezője és a következő (vagyis
a Sárkányúr sírjához        köze-
lebbi) mező között. 

2. Ha ez a szám kisebb, 
mint a termelt mana        meny-
nyisége       , azonnal rakjátok át
varázslótokat, megkapva a két
mező között látható számú ha-
talompontot.

3. Ha azután, hogy levontá-
tok a manaköltséget manátok-
ból, még mindig van elég ma-
nátok ahhoz, hogy átlépjetek a
következő mezőre, tegyétek azt,
ha gondoljátok - de ez nem kö-
telező. 

4.
zitek a mozgást, megkapjátok az
azon látható összes erőforrást,
hatalompontot és képességjelzőt
    .        Nem kapjátok meg azon
mezők jutalmát, amelyeken csak
áthaladt varázslótok - csak azét,
amelyen végül megállapodott.
Nem kap jutalmat az a varázsló,
aki egyáltalán nem lépett - va-
gyis nem mondhattok el varázs-
latot azért, hogy megkapjátok
azon mező jutalmát, amelyen
épp tartózkodik varázslótok.

5. Amikor varázslótok egy
kereszteződésre lép, eldönthe-
titek, hogy melyik ösvényt kö-
vetitek. A nyilak mutatják a 
választható útirányokat.

Ildikó (a
fekete játékos)

mellékakcióként elmond
egy kisebb varázslatot.

Varázskönyvében legfelül
a kisebb varázslat            -ért

      5 manapontot biztosít neki.
Ildikó visszaad 2     -t háztáblájáról,
majd eldönti, hogy mozgatja va-
rázslóját. Először is átlép a szom-
széd mezőre, ami 2 manapontjába
kerül, viszont kap 1 hatalompontot
érte.        Megállhatna itt, amiért
még kapna 1 hatalompontot        -
de akkor elveszne a még meglévő 3
manapontja. Úgyhogy inkább át-
lép a következő mezőhatáron is. 
Ezzel összes manáját elköti, viszont
kap még 1 hatalompontot. Varázs-
lójának ezen a mezőn kell marad-
nia, mert nincs több manája, úgy-
hogy nyomban kap is 1     -t.

A Sárkányúr sírja
Amikor valaki varázslója a Sárkányúr sírjára lép, a mozgását 
azonnal befejezi ott - ha még vannak manapontjai, azok elvesz-
nek. A varázsló a legjobb ottani, még üres pozícióba kerül, és tu-
lajdonosa megkapja a feltüntetett hatalompontokat és képesség-
jelzőket      . Ezután a többi játékos még mind sorra kerül egyszer, 
utána a játék véget is ért, következik az értékelés.

Anna (a kék játékos) varázslójá-
val a Sárkányúr sírjára lép. Mi-
vel ő ért ide
elsőként,

Példa a varázsló mozgására (1. pont).

Példa a varázsló mozgására (2-4. 
pontok).

Példa a varázsló mozgására (5. pont).

A Sárkányúr sírja.

Másik példa a varázsló moz-
gására.

Amelyik mezőn befeje-

3. példa:

2. példa:
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ő rakja varázslóját a legjobb pozícióra, megkapva érte
a 3 hatalompontot és a 2  képességjelzőt.                   

Most a többiek még mind sorra kerülnek egyszer, és
azután a játék véget is ér. Péternek (a sárga játékosnak)

szerencséje van, az ő varázslója pont elér a Sárkányúr sírjá-
hoz az utolsó pillanatban, ahol aztán a legjobb még üres
pozícióra kerül - a jutalma ezért 2 hatalompont és 1 képes-
ségjelző. 

A modul és a többi modul

Használhatjátok egyszerre az Elfeledett Város modulját a varázs-
lók moduljával, azonban ez nem ajánlott. (Részletesebben l. a 14. 
oldalon.)

3.MODUL: PARANCSOK

A Házak közötti küzdelem miatt a Fehér Városnak még mindig 
nincs valódi  vezetője. A régi szabályoknak végük. Új stratégiákra 
van szükségünk. Tervezés és előre gondolkodás, ez is kell, igen, 
de határozottság és gyorsaság is. Ha sikerül túljárnia a többiek 
eszén, ha keresztúlhúzza amazok terveit, uram, Ön ülhet majd a 
tanácsterem asztalának főhelyére.

Bevezető
Ez modul új akciókártyákat vezet be, a parancsokat      . Ezek meg-
törik azt a szabályt, hogy az aktív játékos csak egy vazallusát rak-
hatja le. Ha eddig úgy tűnt, valaki nem tud végrehajtani bizonyos
dolgokat, mert nincs hozzá elegendő erőforrása, mostantól senki
sem lehet biztos az ilyesmiben - a parancsok ravasz kihasználásá-
val felül lehet emelkedni az efféle nehézségeken.

A modul tartozékai

• Parancskártyák      : Erről az új szimbólumról       ismerhetitek
meg őket. Minden szempontból pont ugyanolyan akciókár-
tyák, mint a többi. A játék elején kaptok belőlük (véletlensze-
rűen vagy választva), szerezhettek ilyeneket a felderítők fer-
tályában, és ha teli van a vadon, onnét      beadásával ilyet is
eldobhattok.

A modul előkészületei

Amikor megkeveritek az akciókártyák paklijait, a parancskártyák-
kal       is tegyetek így, rakjatok félre 5-öt, a többit pedig megnézés 
nélkül rakjátok vissza a játék dobozába. Később, miután megkaptá-
tok induló akciókártyáitokat, a félretett 5-öt is keverjétek az akció-
pakliba. (A Sárkányuras játékmódnál a parancskártyákat is keverjé-
tek egybe a termelés-, kutatás-, átalakítás- és felfedezéskártyákkal, 
    hogy utána ebből a pakliból csapjatok fel lapokat és azok-
  ból válogassatok magatoknak.)

         Megjegyzés
Az Elfeledett Város játéktábláján nincs egyetlen
akcióhely sem. Vagyis nem lehet ez itteni me-
zőket vazallus lerakásával aktiválni, és a va-
rázsló itteni mozgatása, illetve a Sárkányúr 

sírjára helyezése nem számít vazallus lerakásá-
nak - tehát a vazallusok lerakására vonatkozó 
megkötések és az ahhoz kapcsolódó bónuszok 

a varázsló mozgásánál nem számítanak.

Parancskártya hátoldala, parancskártyák előoldalai.

E modult egyetlen új tartozékfajta alkotja:
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A modul szabályai

A parancskártyák pont úgy működnek, mint a termelés-, kuta-
tás- és átalakításkártyák. Ugyanakkor bevezetnek egy újfajta 
akcióhelyet.

Parancsnoki akcióhely
Minden parancsnoki akcióhelynél látható a vazalluslerakás 
ikonja (     a lándzsásé,  a       a sárkánylovasé). Amikor lerakjátok
egy vazallusotokat egy ilyen akcióhelyre, megkapjátok az ott fel-
tüntetett erőforrásokat és jutalmakat, valamint azonnal lerak-
hatjátok saját készletetekből egy vagy két vazallusotokat egy
másik, vadonbeli akciókártyára.

Vazalluslerakás paranccsal
Sosem kötelező leraknotok újabb vazallust azután, hogy lerak-
tátok egy vazallusotokat egy parancsnoki akcióhelyre. A pa-
rancsnoki akcióhely végrehajtása az alábbi módon történik:

1.
akcióhelyre.

2.
tüntetett erőforrásokat és jutalmakat.

3.
nyiben persze van ott a parancsnoki akcióhelynél látható ikon-
nak megfelelő vazallusa - lerakhat a vadonra, egy másik akció-
kártyára. Ha a lerakásnak van költsége, azt ki kell fizetnie.

4. Ha így tesz az aktív játékos, aktiválja azt az akcióhelyet,
ahová lerakta második vazallusát. Ha a parancskártya harmadik 
vazallus lerakását is megengedi, megint végrehajtja a 3-4. pontot.

5.
sait és jutalmait (amennyiben persze megtörtént az újabb vazal-
lus lerakása), azok az akciókártyák, amelyeken tele vannak, át-
kerülnek a krónikára.

Ildikó (a fekete játékos) lerakja egy sár-
kánylovasát egy parancskártya utolsó
még szabad akcióhelyére       . Ezért kap
1 képességjelzőt,
majd azonnal a
saját készleté-
ből egy lánd-
zsást lerak egy
másik akciókár-
tya egy üres 
akcióhelyére.
Csak miután ez megtörtént, ezután 
rakja át a teli parancskártyát a króni-
kára, eközben visszavéve sárkánylo-
vasát saját készletébe.

Parancskorlátozások
Sosem rakhattok le fordulótokban 3-nál több vazallust, és ha egy
parancsnoki hely miat több vazallust raktok le, azoknak más-más
akciókártyákra kell kerülniük. A városba, ottani akcióhelyre nem 
rakhattok vazallust parancs segítségével. Ez a második (harma-
dik) vazallus ugyan lerakható másik parancskártya parancsnoki 
helyére - azonban nincs láncreakció, vagyis a parancsnoki akció-
hely jutalmai és erőforrásai járnak, de nem rakható le
miatta újabb (egy vagy több) vazallus.

A modul és a többi modul

Ez a modul az összes többi modullal kombinálható,
és a szabályai ekkor sem változnak.

4.MODUL: HÁZKÉPESSÉGEK

Mind különbözünk, Nagyuram. Minden Háznak megvan a saját
erőssége, és bár az egyedi képességek kihasználása gyakorlást
igényel, megéri a fáradságot. Minél hamarább, annál jobb.

Bevezető
Ez a modul egyedi képességeket biztosít a játékosok számára, akik
immár nem csupán sárkányaik egyedi képességeiben különböznek
egymástól, hanem Házuk képességében is. Azonban ahhoz, hogy a
Házképességeteket használhassátok, előbb aktiválnotok kell azt, 
ehhez pedig erőforrásokat kell beáldoznotok.

A modul tartozékai

• A házképességkártyák olyan kétoldalas lapok, amelyek egyik
oldalán a teljesítendő feltételek láthatók (könnyen felismer-
hetők a képességjelzőknek fenntartott helyekről)     ,  a másik
oldalukon pedig az aktivált képességek olvashatók      . A fel-
tételoldalon olvashatjátok azt, hogy mikor rakhattok képes-
ségjelzőket      az aktiválóhelyekre, a túloldalon pedig a már
aktivált képesség korlátozásait és előnyeit találjátok.

A modul előkészületei
Keverjétek meg az összes házképességkártyát. Mielőtt kioszta-
nátok (illetve Sárkányuras játékmódnál kiválasztanátok) a ha-
talomkártyákat, mindenkinek osszatok a pakli aljáról 2 házké-
pességkártyát, a többit pedig rakjátok vissza a dobozba. A ka-
pott kártyák mindkét oldalát megnézhetitek - sőt, egymás lap-
jait is. Miután már megkaptátok az összes többi kártyátokat, 
sorban, a kezdőjátékossal kezdve, rakjátok le az egyik házké-
    pességkártyátokat magatok elé, feltételoldalával 
      felfelé, a másikat pedig rakjátok vissza a dobozba.

 

Házképességek kártyái (feltétel- és képességoldalak).

Példa vazallus lerakására
parancsnoki akcióhelyre.

Miután megkapja az újonnan aktivált akcióhely erőforrá-

Az aktív játékos lerakja egy vazallusát egy parancsnoki

Az aktív játékos megkapja az ennél az akcióhelynél fel-

Az aktív játékos saját készletéből egy vazallust - ameny-

4. példa

E modult egyetlen új tartozékfajta alkotja:
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A modul szabályai
A házképességgek modul bevezet két új mellékakci-
ót, tudniillik a házképességkártyák mindkét oldalá-
hoz tartozik egy mellékakció, és ezek aszerint hajt-
hatók végre, melyik oldalával van felfelé e kártya.

Mellékakció: Képességjelző lerakása
Fordulótokban egyszer, azután, hogy végrehajtottatok egy, a 
feltételoldalon olvashatónak megfelelő akciót, lerakhattok
1 képességjelzőt       házképességkártyátokra, egy ottani üres
aktiválóhelyre. Ha ezzel feltöltöttétek az utolsó még üres ak-
tiválóhelyet, a házképességkártyát nyomban forgassátok át
képességoldalára, a rajta lévő képességjelzőket pedig rakjá-
  tok vissza a készletbe.

Péter (a sárga játékos) most kapott 2 követ.           A házképes-
ségkártyáján az olvasható, hogy akkor, ha legalább 2 követ kap,
lerakhat 1 képességjelzőt      erre a lapra.       Péter le is rakja a 
képességjelzőt      , feltöltve ezzel az uoltsó még üres aktiválóhe-
lyet.        Ezután nyomban átforgatja a házképességkártyát, így
már nem a feltételoldal lesz felfelé, hanem a képességoldal.

Mellékakció: Házképesség használata
Fordulótokban egyszer, azután, hogy végrehajtottatok egy, a ké-
pességoldalon olvashatónak megfelelő akciót, használhatjátok
házképességkártyátok képességét.

Ildikó (a fekete játékos) most költött el 2
fát          és 1 követ     . Mivel házképesség-
kártyáját már korábban átfordította      
és most teljesítette a feltételeket, kihasz-
nálja a képességet és kap 1-1 húst       és
zöldséget     .

Feltételek
A legtöbb feltétel azt írja elő, hogy kapjatok vagy költsetek bizo-
nyos számú és fajtájú erőforrást. A kapott erőforrásokat egyetlen
akció során kell megkapnotok (ha több akció során - ideértve a
mellékakciókat is - kaptok erőforrásokat, azok nem adódnak 
össze). Egy speciális kivétel van: azok a képességek, amelyek
plusz erőforrásokat adnak (ezeket egy pluszjel jelöli       ), nem
jelentenek külön akciót, vagyis ilyenkor is számítanak. 
      Amikor erőforrásokat kell elköltenetek, nem költhettek töb-
      bet az előírtnál.
      Nem számít költésnek, ha fordulótok végén elveszítitek az
      eltárolhatatlan erőforrásokat.

Korlátozások, tisztázások
Ha egy feltétel miatt lerakhattok képességjelzőt bármely
kártyátokra, fordulótokban ezt csak egyszer válthatjátok
ki, függetlenül attól, hányszor teljesülnek a feltételek.
Vagyis fordulótókban egy kártyátokra (nem számít-

va ide sárkánykártyáitokat)  legfeljebb 1 képességjelzőt rakhattok 
le összesen.

A házképességkártyákra lerakott képességjelzők nem tekintendők
sárkányképességek jelzőinek. A házképességkártyák feltételoldalai
által “termelt” képességjelzőket nem rakhatjátok sárkánykártyái-
tokra, miként a bármilyen forrásból szerzett, sárkánykártyákra 
szánt képességjelzőket sem rakhatjátok házképességkártyáitokra.

A modul és a többi modul
Ez a modul az összes többi modullal kombinálható, és a szabályai 
ekkor sem változnak.

5.MODUL: KÜLDETÉSEK

bai előtt, ha kilép tornyunk erkélyére. Ám miként a város is lakói 
sok kis apró tettei és munkálkadásai révén lett naggyá, úgy ami 
időpazarlásnak tűnik is, az csak még nagyobbá teszi a végén az 
elért sikert... vagy pont az billenti az Ön oldalára az egyensúlyt.

A modul előkészületei

Ez a modul bevezeti a küldetéskártyákat, amelyek révén befolyá-
solhatjátok a feladatlapok játék végi kiértékelését. Minden külde-
téskártyán két küldetést találtok: az egyik “nyers erőből” is meg-
oldható, a másikhoz ravaszság is kell. Ha teljesítetek egy feladatot,
lerakhattok rá egy képességjelzőt - amit azután a játék végén át-
rakhattok bármelyik sárkánykártyátokra.

A modul tartozékai

• A küldetéskártyák mindegyikén két feladatot találtok. A 
felső        mindig olyan, hogy 1 fegyvert      el kell költenetek
a teljesítéséhez, míg az alsóhoz         mindig el kell költene-
tek 2 tudást           . Emellett minden feladatnál olvasható
még valamilyen feltétel, valamint ott van mellette egy tel-
jesítéshely a képességjelzőnek.

A modul előkészületei
Keverjétek meg a küldetéskártyákat. Mielőtt kiosztanátok (illet-
ve Sárkányuras játékmódnál kiválasztanátok) a hatalomkártyá-
kat, mindenkinek osszatok 2 küldetéskártyát, visszarakva a töb-
bit a játék dobozába.

5. példa: Képességjelző lerakása mellékakcióként.

6. példa: Házképesség
          használata.

Küldetéskártya hát-
       és előoldala.

Egy a végső cél, vitézlő uram, és az itt terül el lá-

5. példa

6. példa

E modult egyetlen új tartozékfajta alkotja:
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Megnézhetitek egymás küldetéskártyáit. Miután már megkaptá-
tok az összes többi kártyátokat, sorban, a kezdőjátékossal kezdve, 
rakjátok le az egyik küldetéskártyátokat magatok elé, képpel fel-
felé, a másikat pedig rakjátok vissza a játék dobozába.

A modul szabályai

Ez a modul bevezet egy új mellékakciót.

Mellékakció: Feladat teljesítése
Fordulótokban egyszer mellékakcióként teljesíthettek egy felada-
tot. Feladat teljesítéséhez eleget kell tennetek az adott feladat fel-
tételeinek. Ha ez megvan, a feladat függvényében el kell költene-
tek 1 fegyvert      vagy 2 tudást          , utána pedig le kell raknotok
egy képességjelzőt      az adott feladathelyre.

Korlátozások
Fordulótokban csak egy képességjelzőt      rakhattok le küldetés-
kártyátokra. Ha egy fordulón belül küldetéskártyátok mindkét
feladatát teljesíteni tudnátok, a kettő közül csak egyet teljesíthet-
tek.

Annának (a kék játékosnak) 3 húsa               , 2 tudása            és 1
fegyvere      van.        Emellett egy kutatáskártyán van egy lánd-
zsása        és egy felfedezéskártyán egy sárkánylovasa       , vagyis
küldetéskártyája mindkét feladatát teljesíteni képes.        Azon-
ban egy fordulójában csak egy feladatot teljesíthet, így úgy dönt,
a felső feladatot teljesíti. Anna előbb elkölt 1 fegyvert      , majd
lerak egy képességjelzőt      küldetéskártyájára, az adott feladat
melletti feladathelyre.

A játék végi értékelés
A játék végén, de még a feladatlapok kiértékelése előtt,
sorban - kezdve azzal, aki utoljára cselekedett és az
óramutató járásával ellentétesen haladva - mind:

1. Küldetéskártyátokról felveszitek képességjelzőiteket.
2. Akinek két képességjelzője van küldetéskártyáján, az

most nyomban kap még egyet a készletből.
3.

tokra. Bármely sárkánykártyákra lerakhatjátok a képességjel-
zőket, akár olyanokra is, amelyeken már minden képességhe-
lyen van képességjelző.

A feladatlapok kiértékelése
A feladatlapok kiértkelésénél a sárkánykártyákon lévő összes ké-
pességjelzőt figyelembe kell vennetek, a nem képességhelyen lé-
vőket is.

A modul és a többi modul

Ez a modul az összes többi modullal kombinálható, és a szabályai 
ekkor sem változnak.

6.MODUL: TOLVAJOK

ség kevés a győzelemhez, a cselszövésre kell támaszkodnunk. Is-
merek olyanokat, nagyuram, akikkel a Fehér Város egy nemesé-
nek sosem  szabadna találkoznia, és akiknek egyedi képességei 
felénk billenthetik a mérleg nyelvét.

Bevezető

A tolvajok újfajta vazallusok, akik nagyjából lándzsásként működ-
nek, azonban mind rendelkeznek egy egyedi képességgel, amit 
bármelyik játékos kihasználhat.

A modul tartozékai

Ha ezt a modult használjátok, az alábbi tartozékokra van szük-
ségetek:

• A tolvajok bábuira.
Mindenki egy lándzsása helyett rakhat egy tolvajt

Megjegyzés
A játék végén a küldetéskártyákról a sárkány-

kártyákra átkerülő képességjelzők valódi
sárkányképességeknek számítanak. Persze
akkor már nem használhattok sárkányké-

pességeket - azonban, ha jó sárkánykártyákra
rakjátok a képességjelzőket, több hatalompon-

tot kaptok a feladatlapok kiértékelésénél.

Példa feladat teljesítésére.

7. példa

Ezeket a képességjelzőiteket lerakjátok sárkánykártyái-

Ez a harc a túlélésről szól. Ha az erő és az eltökélt-
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       vazallusai közé.
• Tolvajképességek kártyáira.

Minden ilyen kártyán egy egyedi tolvajképesség leírá-
sa olvasható. A játék kezdetén véletlenszerűen húz-
tok egyet, és az összes tolvaj azzal a képességgel bír a
                          játék folyamán.

A modul előkészületei

Az előkészületek során a játéktábla mellé készített (megszerezhe-
tő) lándzsásaitok közül egyet cseréljetek ki tolvajotokra, a lánd-
zsást visszarakva a dobozba. Nyomban azután, hogy megkaptá-
tok vazallusaitokat, keverjétek meg a tolvajképességek pakliját, 
majd csapjátok fel a legfelső lapot és rakjátok ki azt a játéktábla 
mellé. Egyikőtök hangosan olvassa fel a kártya szövegét és győ-
zödjetek meg arról is, hogy mind megértettétek, mi a tolvajok 
képessége e játék során.

A modul szabályai

A tolvajok használata új szabályokat és egy új mellékakciót je-
lent.

Mellékakció: Tolvajképesség használata
A tolvajképességek használata pont úgy működik, mint a va-
rázslóképességek használata (l. Mellékakció: Varázslóképes-
ség használata, 4. oldal). 

A tolvaj mint vazallus
A tolvajok minden szempontból lándzsásoknak számítanak. 
Amikor valaki olyan akciót hajt végre, amivel megkaphatja
egy lándzsását, dönthet úgy, hogy helyette a tolvaját veszi el
(amennyiben eddig még nem szerezte meg a tolvaját).

A modul és a többi modul

7.MODUL: HAZATÉRÉS

A harc végén csak egy Nemes Ház emelkedhet
fel győztesként, de ettől még emberek vagyunk mindany-
nyian. Amikor egy vazallus hazatér küldetéséből, azt
megünnepeljük a Fehér Város kocsmáiban, házra való
tekintet nélkül. Ez nem csupán emlékeztet minket arra,
hogy mind húsból és vérből vagyunk, hanem bizo-
nyos módon még előnyt is kovácsolhatunk belőle.

Bevezető

A modul tartozékai

E modult egyetlen új tartozékfajta 
alkotja:
• A hazatéréskártyákon egyrészt
olvasható az, mit kap az a játékos,
aki főakciójaként visszahívja vazal-
lusait        , valamint az is, mit kap
ugyanekkor az összes többi játékos.

A modul előkészületei

Miután végeztetek a többi előkészülettel, keverjétek meg a haza-
téréskártyákat és a paklit képpel lefelé rakjátok ki a játéktábla
mellé. Ezután csapjátok fel a pakli mellé a legfelső 4 lapot.

A modul szabályai

A hazatéréskártyák használata egy új mellékakciót jelent.

Mellékakció: Hazatéréskártya választása
Az aktív játékos fordulójában egyszer, méghozzá nyomban azután,
hogy visszavette összes vazallusait az akcióhelyekről, mellékakció-
ként kötelezően elvesz egyet a felcsapott hazatéréskártyák közül. Az 
elvett lap hatásait azonnal végre is kell hajtani: előbb ő a bal oldali 
rész hatását, majd sorban, bal oldali szomszédjával kezdve, az óra-
mutató járása szerinti sorban mindenki más a jobb oldali rész hatá-
sát hajtja végre. Végül a kártyát képpel lefelé a hazatéréspakli aljára 
kell csúsztatni és fel kell csapni a pakli legfelső lapját.

Ildikó (a fekete játékos) visszahívja
a játéktábláról összes vazallusát. Azt
a hazatéréskártyát választja, ami 
     -t ad neki       , emiatt viszont a 
többiek mind kapnak      -t.

Erőforrás-korlátozás
Az aktív játékosnak fordulója végén el kell tudni tárolni minden
erőforrását - a hazatéréskártya miatt kapottakat is. A többiekre
viszont ez nem vonatkozik, megtarthatnak olyan, hazatéréskár-
tyák miatt kapott erőforrásokat is, amiket nem tudnak eltárolni. 
Mindenkinek csak saját fordulója végén kell eldobnia az eltárol-
ni nem tudott erőforrásait.

Hazatérési korlátozások
    Nem vehet el hazatéréskártyát az, aki főakciója során 
     nem veszi vissza az összes vazallusát a játéktábláról. 

            A 6. modul tartozékai.

              Hazatéréskártya.

Ez a modul az összes többi modullal kombinálható, és a szabályai 
ekkor sem változnak.

1. példa:

E modul pár kártyát tartalmaz, ezek közül választ az, aki vissza-
hívja vazallusait az akcióhelyekről. Valamiféle előnyben részesül,
miként a többiek is, bár ők kisebb előnyben. Ez afféle pozitív in-
terakciót jelent közöttetek, másrészt könnyebben juttok erőforrá-
sokhoz.
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Ha viszont valaki az összes vazallusát visszahívja (amihez az kell, 
hogy a visszahívás előtt vazallusai mind az akcióhelyeken legye-
nek), annak kötelező hazatéréskártyát választania. Csak az ak-
tív játékos hajthat végre mellékakciót, ezért a többiek nem kap-
hatnak plusz erőforrásokat sárkányképességek (vagy más képes-
ségek) használatával, hiszen ilyen képességeket csak az aktív já-
tékos használhat.

A modul és a többi modul

Ez a modul az összes többi modullal kombinálható. Ha azonban
a házképességekkel vagy a küldetésekkel kombináljátok, olvas-
sátok el a következő fejezet megfelelő részeit.

A  MODULOK EGYMÁSRA
 HATÁSA

Ha bizonyos modulokat egyszerre használtok, az problémás
esetekhez vezethet. Alant felsoroljuk az ilyen problmákat és 
feloldásukat.

Varázslók (1. modul) és az Elfeledett 
Város (2. modul)

Ha ezt a két modult együtt használjátok, csak az használhat va-
rázslóképességet, aki visszahívta varázslóját az Elfeledett Város
táblájáról. Amíg valakinek a varázslója az Elfeledett Város táb-
láján van, addig neki a varázslók modul szabályait figyelmen 
kívül kell hagynia.

Az Elfedett Város (2. modul) és a Haza-
térés (7. modul)
Ha ezt a két modult együtt használjátok, az Elfeledett Város táb-
láján tartózkodó varázslók nem tekintendők vazallusoknak a ha-
zatéréskártyák szempontjából - vagyis ha valaki visszahívja az
összes vazallusát, kivéve az Elfeledett Város tábláján lé-
vő varázslóját, annak ilyenkor is választania kell haza-
téréskártyát.

Házképességek (4. modul), Külde-
tések (5. modul) és a Hazatérés 
(7. modul)
Ha ezt a három modult együtt használjátok, és a hazatérés-
kártya miatt erőforrásokhoz juttok, azok miatt azonmód 
végrehajthatjátok házképesség- és küldetéskártyáitok mellék-
akcióit. (Természetesen csak az, aki épp az aktív játékos, hiszen
nem aktív aktív játékosként nem hajthattok végre akciókat -  
amibe beletartoznak a házképesség- és küldetéskártyák mellék-
akció és a sárkányképességek használata is.)

G   YAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Alant megválaszoljuk a leggyakrabban feltett kérdéseket.

K:  Ha egy játékosnak nincs lerakható vazallusa, attól még költhet
    -t arra, hogy eltávolítson egy akciókártyát a vadonról?
V:  Nem. Ahhoz, hogy eltávolíthasson egy akciókártyát a vadonról,
az aktív játékosnak képesnek kell lennie akció végrehajtására, és hát 
az akció előtt le kell raknia egy vazallusát egy akcióhelyre, ugyebár.

K:  Végrehajthat mellékakciókat az a játékos, aki főakciójaként visz-
szahívja vazallusait?
V:  Természetesen.

K:  Az aktív játékos abban a fordulóban, amelyben lerakta egy
sárkánylovasát egy felfedezéskártyára, lejjebb is mozgathatja ott?
V:  Nem. Ez a mellékakció a most lerakott sárkánylovas számára
csak a következő fordulótól nyílik meg.

K:  Ha az aktív játékos fordulóját úgy kezdi, hogy mellékakciója-
két egy sárkánylovasát egy felfedezéskártya legalsó akcióhelyére
mozgatja, utána ezzel a sárkánylovassal végrehajthat főakciót?
V:  Igen.

K:  Egy feladatlapért kaphat-e hatalompontot az, akinek egyál-
talán nincs adott fajtájú sárkányon képességjelzője?
V:  Nem. Csak az kaphat hatalompontot, akinek az adott fajtájú
sárkányain van (legalább egy) képességjelzője.

K:  Mi a holtversenyek feloldása a feladatlapoknál?
V:  Az adott helyezés és a következő helyezés hatalmpontjait ösz-
sze kell adnotok és ezt kell egyenlően elosztanotok a holtverseny-
ben érintettek között - ha kerekíteni kell, azt lefelé tegyétek. Ha
például kettős vagy többes holtverseny van az első helyen, a kö-
vetkező játékos a 3. helyezésért járó hatalompontot kapja meg 
(ha jár ezért a helyezésért egyáltalán hatalompont). Ha a 3. 
helyen van holtverseny, ott az azért járó hatalompontokat osz-
szátok szét az ebben érintettek között.

        Megjegyzés
Ha épp nem a te fordulód zajlik, csak ülsz, figyelsz,

előre tervezel. Előfordulhat, hogy erőforrásokat kapsz,
de nem használhatsz olyan képességet, ami megvál-

toztatná a kapott erőforrások mennyiségét. Ne feledd,
képességjelző eltávolítása mellékakciónak számít,
vagyis (mint minden más akciót) csak az aktív já-
tékos csinálhat ilyet. Lehet, hogy úgy kezded majd

a fordulód, hogy több erőforrásod van, mint amit el
tudsz tárolni - nem probléma, azokat ekkor sem kell
eldobnod. Csak a fordulód végén kell megszabadul-

nod az eltárolhatatlan erőforrásoktól, előbb nem.
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1.      FÜGGELÉK: AZ ÚJ AKCIÓKÁRTYÁK TÁBLÁZATAI

1. TÁBLÁZAT: TERMELÉSKÁRTYÁK 

E 01
többes akcióhely normál akcióhely normál akcióhely

Kapsz 2 zöldséget vagy 2 húst. Kapsz 2 zöldséget és 2 húst. Kapsz összesen 4 zöldséget/húst.

E 02 többes akcióhely
normál sárkány-
lovasos akcióhely

Kapsz 2 követ. Kapsz 5 követ. Kapsz 2 fát és 2 fegyvert.

E 03 többes akcióhely normál akcióhely

Kapsz 2 húst. Kapsz 3 zöldséget és 1 fát. Kapsz 2 húst, 1 zöldséget és 2 fát.

E 04
Kapsz 3 húst. Kapsz összesen 5 zöldséget/húst. Kapsz 3 zöldséget és 2 fegyvert.

2. TÁBLÁZAT: ÁTALAKÍTÁSKÁRTYÁK 

E 05   Cserélj be összesen 
2 követ/fát 4 tudásra.

Cserélj be 2 követ 6 fára. Cserélj be 2 fát 6 húsra. Cserélj be 2 húst összesen 
        5 húsra/zöldségre.

E 06 többes akcióhely

Cserélj be 1 fát 2 fegyverre. Cserélj be 1 fát/követ
          3 fegyverre.          Cserélj be 2 követ 5 fára.

E 07
többes akcióhely normál akcióhely

Cserélj be 2 követ 3 fegyverre. Cserélj be 1 fegyvert
összesen 2 fára/kőre.                  Cserélj be 2 fegyvert összesen 5 fára/kőre.

3. TÁBLÁZAT: KUTATÁSKÁRTYÁK 

E 08
Kapsz 3 tudást. Cserélj be 2 fegyvert 5 tudásra.

E 09 többes akcióhely normál akcióhely
  Cserélj be 1 hatalompontot
                  2 tudásra.

  Cserélj be 1 hatalompontot
                 3 tudásra.

  Cserélj be 2 hatalompontot
                   5 tudásra.

      Cserélj be 2 tudást 
    összesen 5 húsra/fára.

E 10 többes akcióhely normál akcióhely normál akcióhely

Cserélj be 1 tudást 2 fegyverre. Cserélj be 1 tudást 
 2 hatalompontra.

Cserélj be 1 tudást 1 fegyverre 
         és 2 hatalompontra.

Cserélj be 1 tudást és 1 fegyvert
                 1 lándzsásra.

 

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

 többes sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkánylovasos akcióhely

normál sárkánylovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkánylovasos akcióhely

 többes sárkány-
lovasos akcióhely

 többes sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely
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4. TÁBLÁZAT: FELFEDEZÉSKÁRTYÁK 

a mozgás
költsége

E 11 1 vazallus vagy 4 fegyver összesen 3 fa/kő 6 hatalompont 6 hatalompont 10 hatalompont

E 12 összesen 2 hús/zöldség
2 hatalompont vagy
           3 hús

4 hatalompont vagy
   3 képességjelző

E 13     1 tudás és 2 hús
Húzz 2 sárkánykártyát, és 
az egyiket rakd le magad 
  elé 1 képességjelzővel.

-

E 14 2 hatalompont 2 zöldség 3 fa          3 kő és 3 tudás
4 fegyver és 3 
képességjelző

5. TÁBLÁZAT: PARANCSKÁRTYÁK 

E 15
többes akcióhely normál akcióhely normál akcióhely

      Kapsz 1 zöldséget és 1 húst.
  Kapsz 2 zöldséget, valamint rakj le 1 
lándzsást egy másik vadonbeli kártyára.

     Kapsz 2 húst, valamint rakj le 1 
lándzsást egy másik vadonbeli kártyára.

E 16
normál akcióhely

      Kapsz 2 húst, valamint rakj le 1 
lándzsást egy másik vadonbeli kártyára.

 Kapsz 1 képességjelzőt, valamint rakj                  
le 1 sárkánylovast egy másik vadonbeli 
                        kártyára.

 Kapsz 1 képességjelzőt és 1 fát/követ,
 valamint rakj le 1 sárkánylovast egy 
            másik vadonbeli kártyára.

E 17
többes akcióhely normál akcióhely normál sárkány-

lovasos akcióhely
Kapsz 1 zöldséget/húst, valamint rakj le 1 
 lándzsást egy másik vadonbeli kártyára.

Rakj le legfeljebb 2 lándzsást más va-
donbeli kártyákra (2 lándzsásnál 2
különböző kártyának kell lennie).

Rakj le legfeljebb 2 lándzsást más va-
donbeli kártyákra (2 lándzsásnál 2
különböző kártyának kell lennie).

E 18
többes akcióhely normál akcióhely

    Kapsz 2 fegyvert.
 Kapsz 1 fát és 1 követ, valamint rakj le 1 
 lándzsást egy másik vadonbeli kártyára.

 Kapsz 1 fát és 1 követ, valamint rakj le 1 
 lándzsást egy másik vadonbeli kártyár

E 19 Húzz 3 sárkánykártyát, és az egyiket
rakd le magad elé 1 képességjelzővel.

Kapsz 1 képességjelzőt és 1 hatalompon-
tot, valamint rakj le 1 lándzsást egy má-
              sik vadonbeli kártyára.

Kapsz 1 képességjelzőt, valamint rakj le 1 
 lándzsást egy másik vadonbeli kártyára.

E 20
normál akcióhely

   Kapsz 3 tudást.
      Kapsz 2 tudást, valamint rakj le 1 
 lándzsást egy másik vadonbeli kártyára.

  Kapsz 3 tudást, valamint rakj le 1 sár-
kánylovast egy másik vadonbeli kártyára.

E 21
többes akcióhely normál akcióhely

      Kapsz 1 fát és 1 követ.
Kapsz 2 zöldséget és 1 húst, valamint rakj 
  le 1 sárkánylovast egy másik vadonbeli 
                             kártyára.

E 22
többes akcióhely normál akcióhely

    Kapsz 1 képességjelzőt.
Kapsz 1 képességjelzőt, valamint rakj le 1 
 lándzsást egy másik vadonbeli kártyára.

 

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

normál sárkány-
lovasos akcióhely

 többes sárkány-
lovasos akcióhely

 többes sárkány-
lovasos akcióhely

 többes sárkány-
lovasos akcióhely

 Kapsz 1 fegyvert, valamint rakj le 1 sár-
kánylovast egy másik vadonbeli kártyára.

Kapsz 1 képességjelzőt, valamint rakj le 1 
sárkánylovast egy másik vadonbeli kár-
                               tyára.

 1. szint
jutalma

 2. szint
jutalma

 3. szint
jutalma

 4. szint
jutalma

Húzz 2 sárkánykártyát, és 
az egyiket rakd le magad 
  elé 1 képességjelzővel.

Húzz 3 sárkánykártyát, és 
az egyiket rakd le magad 
  elé 2 képességjelzővel.

Húzz 3 sárkánykártyát, és 
az egyiket rakd le magad 
  elé 2 képességjelzővel.

Húzz 4 sárkánykártyát, és 
az egyiket rakd le magad 
  elé 3 képességjelzővel.
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2.FÜGGELÉK: AZ ÚJ SÁRKÁNYKÁRTYÁK TÁBLÁZATA

SÁRKÁNYKÁRTYÁK 

1. képesség

E 23-24   Amikor fát kapsz, 2-vel többet
      kapsz, mint ami járna.

  Amikor követ kapsz, 2-vel többet
          kapsz, mint ami járna.

Cserélj be 2 követ és 2 fát 6 hatalom- 
                             pontra.

E 25-26 Cserélj be 1 lándzsást 1-1 húsra, fára,
              kőre és zöldségre.       Cserélj be 1 tudást 2 fegyverre.      Cserélj be 2 fegyvert 4 tudásra.

E 27-28     Kapsz 1 fegyvert és 1 tudást.
Fizess 1 fegyvert és 1 tudást 1 új lánd-
  zsásért. Erre a sárkányképességre 
 nem rakhatsz újabb képességjelzőt.

 Fizess 2 fegyvert és 1 tudást 1 új sár-
kánylovasért. Erre a sárkányképesség-
re nem rakhatsz újabb képességjelzőt.

3.FÜGGELÉK: AZ ÚJ FELADATLAPOK TÁBLÁZATA

FELADATLAPOK

feltétel 1. helyezés 2. helyezés 3. helyezés

E 29        legtöbb kő és fa 8 hatalompont 5 hatalompont -

E 30   legtöbb képességjelző az adott fajtájú sárkányokon 14 hatalompont 10 hatalompont 6 hatalompont

E 31 legtöbb tudás 9 hatalompont 6 hatalompont 3 hatalompont

E 32 legtöbb fegyver 9 hatalompont 5 hatalompont 2 hatalompont

E 33 legtöbb lándzsás és zöldség 5 hatalompont 3 hatalompont -

E 34 legtöbb sárkánylovas és hús 10 hatalompont 8 hatalompont 6 hatalompont

E 35 legtöbb tudás és képességjelző a sárkányokon 9 hatalompont 5 hatalompont -

E 36      legtöbb fegyver, lándzsás és sárkánylovas 7 hatalompont 3 hatalompont -

2. képesség 3. képesség
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4.      FÜGGELÉK: MAGYAR KÁRTYASZÖVEGEK

1. TÁBLÁZAT: VARÁZSLÓKÉPESSÉG-KÁRTYÁK

EWiz 1 Taumaturgia (Thaumaturge Wizard): Fordulónként egyszer az aktív játékos elkölthet 2 tudást, hogy
  kijelölje egy ellenfelét és megnézze az annak kezében lévő akciókártyákat. Csak olyan ellenfél választható,
  akinek van legalább 1 vazallusa ugyanazon az akciókártyán vagy városi akcióhelyen, ahol az aktív játékos 
  varázslója van.

EWiz 2 Konjuráció (Conjurer Wizard): Fordulónként egyszer, és csak azután, hogy lerakta a varázslóját egy
  vadonbeli akciókártyára, az aktív játékos 2 tudást költve kiválthatja az adott akcióhely költségének legfeljebb
  2 másféle erőforrását. Ez a képesség nem használható sem a felderítők fertályában, sem a Sárkányúr szobránál.

EWiz 3 Asztrológia (Astrologer Wizard): Fordulónként egyszer az aktív játékos, miközben a varázslója révén 
  húz feladatlapot, elkölthet legfeljebb 2 tudást, hogy minden így elköltött tudásért plusz 1 feladatlapot húz-
  zon. Az aktív játékos ilyenkor is csak 1 feladatlapot rak le a felhúzottak közül.

EWiz 4 Sárkányszólítás (Dragoncaller Wizard): Fordulónként egyszer az aktív játékos, miközben sárkánykár-
  tyá(ka)t húz varázslójával, eltávolíthat legfeljebb 2 képességjelzőt bármely sárkánykártyáiról, hogy minden
  eltávolított képességjelzőért plusz 1 sárkánykártyát húzzon. Az aktív játékos ilyenkor is csak 1 sárkánykár-
  tyát tart meg a felhúzottak közül.

EWiz 5 Csatamágia (Battle Wizard): Fordulónként egyszer az aktív játékos, miközben olyan főakciót hajt végre 
  varázslójával, amelynek költségei között van legalább 1 fegyver, elkölthet plusz 1 fegyvert, hogy kapjon 2
  tudást.

EWiz 6 Geomágia (Landcaller Wizard): Fordulónként egyszer az aktív játékos nyomban azután, hogy lerakta
  varázslóját egy vadonbeli akciókártyára, elkölthet 1 tudást és 1 fegyvert, hogy felhúzza a kezébe a felderítők
  fertályán lévő akciópakli legfelső lapját.

EWiz 7 Alkímia (Alchemist Wizard): Fordulónként egyszer, és csak azután, hogy lerakta a varázslóját egy 
  átalakításkártyára, az aktív játékos elkölthet legfeljebb 2 húst, hogy minden így elköltött húsért kapjon 1 
  fát vagy 1 követ.

EWiz 8 Kísérleti mágia (Scholar Wizard): Fordulónként egyszer, és csak azután, hogy lerakta a varázslóját 
  egy kutatáskártyára, az aktív játékos elkölthet 2 tudást, hogy nyomban végrehajtsa ennek a kutatáskártyának 
  egy másik akcióját is - anélkül, hogy lerakna vazallust arra az akcióhelyre.

EWiz 9 Térhajlítás (Spacebender Wizard): Fordulónként egyszer, és csak azután, hogy lerakta a varázslóját
  a városra, egy ottani akcióhelyre, az aktív játékos elkölthet 2 tudást, hogy egy városbeli akcióhelyről visszave-
  gye a készletébe 1 vazallusát.
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2. TÁBLÁZAT: VARÁZSLATKÁRTYÁK

3. TÁBLÁZAT: HÁZKÉPESSÉGKÁRTYÁK

ESpell 1A 1 zöldség és 1 tudás 4 manapontért.  ESpell 1B 2 tudás és 1 kő 8 manapontért.

ESpell 2A 1 hús és 1 tudás 4 manapontért.   ESpell 1B 1 tudás, 1 fegyver és 2 zöldség 9 manapontért.

ESpell 3A 1 fa és 1 tudás 4 manapontért.   ESpell 1B 1 tudás, 1 kő és 1 zöldség 8 manapontért.

ESpell 4A 1 zöldség és 1 kő  4 manapontért.   ESpell 1B 2 tudás, 1 zöldség és 1 hús 9 manapontért.

ESpell 5A 1 hús és 1 fa 4 manapontért.   ESpell 1B 2 tudás és 2 fa 9 manapontért.

ESpell 6A 1 fegyver 4 manapontért.   ESpell 1B 1 tudás, 1 zöldség és 1 hús 8 manapontért.

ESpell 7A 1 fegyver és 1 fa 5 manapontért.   ESpell 1B 2 fegyver és 1 zöldség 9 manapontért.

ESpell 8A 1 hatalompont és 1 tudás 5 manapontért.  ESpell 1B 1 tudás, 1 hús és 1 fa 8 manapontért.

ESpell 9A 2 tudás 5 manapontért.     ESpell 1B 1 fegyver, 1 zöldség és 2 fa 9 manapontért.

ESpell 10A 1 fa és 1 kő 5 manapontért.   ESpell 1B 1 kő, 1 fa és 1 hús 8 manapontért.

ESpell 11A 1 zöldség és 1 fa 4 manapontért.   ESpell 1B 1 tudás, 1 fegyver és 1 fa 9 manapontért.

EHA 1A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha kapsz legalább 2 követ.
EHA 1B Amikor bárhány követ kapsz, kapsz még 2 fát is.

EHA 2A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha kapsz legalább 2 zöldséget.
EHA 2B Amikor bárhány zöldséget kapsz, kapsz még 1 húst is.

EHA 3A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha sárkánykártyát kapsz legfeljebb 1 képességjelzővel.
EHA 3B Amikor sárkánykártyát kapsz legfeljebb 1 képességjelzővel, kapsz még 1 képességjelzőt arra a
  sárkánykártyára.

EHA 4A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha elköltesz legalább 1 fát és 1 követ.
EHA 4B Amikor elköltesz legalább 1 fát és 1 követ, kapsz 1 húst és 1 zöldséget.

EHA 5A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha úgy kezded a fordulódat, hogy nincs sárkánylovasod.
EHA 5B Amikor kapsz egy új sárkánylovast, kapsz 2 hatalompontot.

EHA 6A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha kapsz legalább 2 fát.
EHA 6B Amikor bárhány fát kapsz, kapsz még 1 zöldséget és 1 fát.

EHA 7A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha elköltesz legalább 2 fegyvert.
EHA 7B Amikor elköltesz legalább 1 fegyvert, kapsz 1 követ.

EHA 8A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha elköltesz legalább 2 tudást.
EHA 8B Amikor kapsz legalább 2 tudást, kapsz még 2 hatalompontot is.
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4. TÁBLÁZAT: KÜLDETÉSKÁRTYÁK

EHA 9A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha elköltesz legalább 2 képességjelzőt.
EHA 9B Amikor legalább 2 képességjelzőt kapsz, kapsz még 1 tudást és 1 követ is.

EHA 10A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha egy kártyára leraksz egy második sárkánylovast.
EHA 10B Amikor leraksz egy második sárkánylovast egy kártyára, kapsz 1 hatalompontot és 1 húst.

EHA 11A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha kapsz legalább 2 húst.
EHA 11B Amikor legalább 2 húst kapsz, kapsz 1 zöldséget és 1 fát is.

EHA 12A Rakj egy képességjelzőt erre a kártyára, ha elköltesz legalább 1 hatalompontot.
EHA 12B Amikor elköltesz legalább 1 hatalompontot, kapsz 1 képességjelzőt.

EQ 1  Legyen legalább 3 köved és költs el 1 fegyvert.
  Legyen két vazallusod két különböző átalakításkártyán és költs el 2 tudást.

EQ 2  Legyen legalább 4 fád és költs el 1 fegyvert.
  Legyen két vazallusod egy termeléskártyán és költs el 2 tudást.

EQ 3  Legyen legalább 1-1 zöldséged, húsod, fád és köved, valamint költs el 1 fegyvert.
  Legyen egy-egy vazallusod termelés- és átalakításkártyán, valamint költs el 2 tudást.

EQ 4  Legyen legalább 2 fád és 1 köved, valamint költs el 1 fegyvert.
  Legyen két vazallusod egy átalakításkártyán és költs el 2 tudást.

EQ 5  Legyen legalább 4 tudásod és költs el 1 fegyvert.
  Legyen legalább 3 fegyvered és költs el 2 tudást.

EQ 6  Ne legyen 2 fegyvernél többed és ne rendelkezz más erőforrásokkal, valamint költs el 1 fegyvert.
  Rendelkezz a maximális mennyiségű erőforrással és költs el 2 tudást.

EQ 7  Legyen legalább 5 zöldséged és költs el 1 fegyvert.
  Legyen két vazallusod két különböző kutatáskártyán és költs el 2 tudást.

EQ 8  Legyen pont egy kártya a kezedben, legyen legalább 2 fegyvered, valamint költs el 1 fegyvert.
  Legyen legalább két kártya a kezedben és költs el 2 tudást.

EQ 9  Legyen legalább 2 zöldséged és 2 fád, valamint költs el 1 fegyvert.
  Legyen egy-egy vazallusod termelés- és kutatáskártyán, valamint költs el 2 tudást.

EQ 10  Legyen legalább 2 tudásod és 1 húsod, valamint költs el 1 fegyvert.
  Legyen két vazallusod egy átalakításkártyán és költs el 2 tudást.

EQ 11  Legyen legalább 3 húsod és költs el 1 fegyvert.
  Legyen egy-egy vazallusod kutatás- és felfedezéskártyán, valamint költs el 2 tudást.

EQ 12  Legyen legalább 1-1 tudásod, fegyvered és köved, valamint költs el 1 fegyvert.
  Legyen egy-egy vazallusod a felderítők fertályán, a Sárkányúr szobránál és egy felfedezéskártyán, valamint költs 
  el 2 tudást.

EQ 13  Legyen legalább 3 köved és költs el 1 fegyvert.
  Legyen két vazallusod ugyanazon az átalakításkártyán és költs el 2 tudást.

EQ 14  Legyen legalább 4 fád és költs el 1 fegyvert.
  Legyen egy-egy vazallusod termelés- és átalakításkártyán, valamint költs el 2 tudást.



20

5. TÁBLÁZAT: TOLVAJKÉPESSÉG-KÁRTYÁK

ERog 1 Zsebmetsző (Thief Rogue): Fordulójában egyszer az aktív játékos elkölthet 1 fegyvert, hogy elvegyen 2
  tetszőleges erőforrást egy ellenfelétől. Csak olyan ellenfél választható, akinek van legalább egy vazallusa 
  ugyanazon az akcióhelyen vagy akciókártyán, ahol a képességet végrehajtó játékos tolvaja van. Nem vehető
  el sem fegyver, sem tudás.

ERog 2 Orgazda (Trader Rogue): A játékos erőforrásokat cserélhet egy olyan ellenfelével, akinek van legalább
  egy vazallusa ugyanazon az akcióhelyen vagy akciókártyán, ahol a képességet végrehajtó játékos tolvaja van.
  A cserékbe mindkét játékosnak bele kell egyeznie.

ERog 3 Alakváltó (Doppleganger Rogue): Fordulónként egyszer, méghozzá pontosan azelőtt, hogy lerakná a
  tolvaját, az aktív játékos elkölthet 1-1 fegyvert és tudást, hogy tolvaját olyan akcióhelyre rakja le, ahol már
  van másik vazallus - ez a másuk vazallus visszakerül tulajdonosához.

ERog 4 Orgyilkos (Assassin Rogue): Fordulónként egyszer, méghozzá pontosan azelőtt, hogy lerakná a tolvaját, 
  az aktív játékos elkölthet 2 fegyvert és 1 hatalompontot, hogy lerakja tolvaját olyan akcióhelyre, ahol már 
  van egy lándzsás - ez a lándzsás visszakerül a játéktábla melletti közös készletbe. A képesség nem használha-
  tó arra a játékosra, akinek csak egy vazallusa van.

ERog 5 Kém (Scout Rogue): Az aktív játékos, ha tolvaja a felderítők fertályán van, fordulónjában egyszer elkölthet
  1 tudást, hogy megnézze az akciópakli legfelső 3 lapját. Ez a három kártyát azután (tetszőleges sorrendben)
  visszarakhatja a pakli tetejére, illetve az aljára.

ERog 6 Ügynök (Spy Rogue): Fordulónként egyszer, méghozzá pontosan azelőtt, hogy lerakná a tolvaját, az aktív 
  játékos fizethet 1 tudást és 1 hatalompontot egy ellenfelének, hogy annak tolvaját lerakja egy olyan normál
  akcióhelyre, ahol az illetőnek már van egy lándzsása. Az így lerakott tolvaj normál vazallusnak számít, amikor
  azt kell nézni, át kell-e rakni egy teli akciókártyát a krónikára.

ERog 7 Alkusz (Silvertongue Rogue): Amikor az aktív játékos tolvajával hajt végre olyan akciót, aminek következ-
  tében kap egy új vazallust, a szükségesnél 1-gyel kevesebb erőforrást kell megfizetnie.

ERog 8 Beszivárgó (Infiltrator Rogue): Fordulónként egyszer, méghozzá pontosan azelőtt, hogy lerakná a tolvaját, 
  az aktív játékos fizethet 2 hatalompontot egy ellenfelének, hogy használja annak sárkánykártyái közül egynek a
  képességét. A képességet a normál módon használja, miként a képesség használatáért le is kell venni egy képes-
  ségjelzőt arról a sárkánykártyáról. (Ebből következik, hogy nem választható olyan sárkánykártya, amin nincs
  képességjelző.) 

ERog 9 Manipulátor (Manipulator Rogue): Fordulónként egyszer, méghozzá pontosan azután, hogy lerakta a 
  tolvaját a vadonra, az egyik ottani akciókártyára, az aktív játékos elkölthet 1 tudást, hogy az adott akciókár-
  tyáról visszavegyen egy vazallust - a vazallus visszakerül tulajdonosához.
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6. TÁBLÁZAT: HAZATÉRÉSKÁRTYÁK

EHc 1  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 2 tudást.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 tudást.

EHc 2  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 1 fegyvert.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 húst vagy 1 követ.

EHc 3  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 2 zöldséget.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 húst.

EHc 4  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 1 húst és 1 zöldséget.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 húst vagy 1 zöldséget.

EHc 5  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 2 fát.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 fát.

EHc 6  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 2 követ.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 követ.

EHc 7  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 1 fát és 1 követ.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 fát vagy 1 követ.

EHc 8  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 1 tudást és 1 követ.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 követ.

EHc 9  Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 1 fát és 1 képességjelzőt.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 képességjelzőt.

EHc 10 Miután begyűjtötted az összes vazallusodat, kapsz 2 hatalompontot.
  Ugyanekkor az összes játékostársad kap 1 képességjelzőt.
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