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A királyi kalen-
dárium 243. éve.

A Legániai Biro-
dalom lerohanta
Astoria király-

ságát.

A birodalmi se-
regben szörnyek 

is harcolnak.

A birodalmi sereg
túlereje ellenállha-

tatlan.

Gyorsan meghódí-
tották Astoria 

nagy részét.
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A császár számára
nem volt elég Asto-
ria meghódítása...

De a királyság egy 
még meg nem hódí-

tott sarkában...

Nem fogok tétlenül
ülni, miközben országunkat
elragadják, népünket térdre
kényszerítik, szabadságuk

megrabolják!

...felpislákol
a remény.

...meg is akarta
törni a mép

lelkét.
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Ki kell ker-
getnem a biro-

dalmi seregeket!
Lionel császár

feje kell!

Lehetetlen,
femséged.

A rendelkezéükre
álló csapatok kis száma

miatt nem élnénk túl
egy összecsapást a biro-

dalmi sereggel.

Gyávák!

Apám legjobb
tanácsosai...

vénasszonyok!
Inkább a halál,
mint a szolga-

ság!

Fenséged
nem lesz

egyedül a harc-
ban.

Utolsó leheletün-
kig szolgálunk!

A lehetetlen
csak addig lehe-
tetlen, amíg meg
nem próbáljuk.

A fekete sárkány
a Birodalmat szol-

gélja; az ellen-
ségem ellensége

a barátom.



Grafika: Caravan Studios
Szabályfüzet: Todd Rowland
Szerkesztő: Nicolas Bongiu
Tervező: Kanai Szeidzsi és Kuro
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Fenséged
nem teheti! A királyi vér-

vonal megóvása
a dolga!

Csapatai lét-
száma sokszo-

rosa a miénknek.

Varárslói és
boszorkányai

is vannak.

A Birodalom
gonosz hatalmak-
kal szövetkezett.

A Birodalom
hatalmas, igen.
De Astoria népe
a zászlóm alá
sereglik majd!

Vannak
vitéz katonáink,

kiváló tábor-
nokaink!

Rajtatok áll, hogy
mi lesz az Unikornis
lovagjainak törté-

nete!

Mi lesz a
történet
vége? Sikerül kiker-

getni a Biro-
dalmat, vagy

Astoria végleg
elbukik?

Tudja, kivel
állunk szemben?
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Japánban is terveznek kiváló játékokat, az AEG “Big in Japan”
sorozatának pedig az a célja, hogy ezeket a játékokat bemutassa
a világnak. Eközben igyekszünk minél többet megőrizni az ere-
deti játékokból: környezetet, karakterereket, mechanikát és gra-
fikát egyaránt.

Természetesen kisebb változtatásokat eszközölnünk kell a gra-
fikán a latin betűs szöveg követelményei miatt - de csak a 
szükséges mértékig, mert igyekszünk megőrizni a játékokat 
olyannak, amilyennek a tervezői megálmodták.

Miért az Unikornis lovagjai?
Az Unikornis lovagjai Japán legjobb és legnépszerűbb tervezői
közül kettőnek, Kuronak és Kanai Szeidzsinek az együttműkö-
déséből született.

Kanai Szeidzsi nemzetközi hírnévre tett szert a társasjátékos vi-
lágban apró játékai, elsősorban a Szerelmeslevél (Love Letter)
miatt.

Kuro számos japán sikerjátékot tervezett már két évtizedes kar-
rierje során, pl. a Seventh Herot. A páros közösen viszont olyan
egyedi kooperatív játékot alkotott, ami egyszerre izgalmas és 
szórakoztató, erős a témája és remek a játékmenete.

A következő “Big in Japan”:
Sakura Arms! 

Csatázz a cseresznyefák alatt a Bakafire e gyors és 
szórakoztató harci játékában.

További információk a “Big in Japan” sorozatunkról:
www.alderac.com

Kuro és Kanai Szeidzsi az eredeti japán kiadás egy példányával.

Pár szó a tervezőkről
Kanai Szeidzsi
Saját szavait idézve: “Már gyerekként új játékokat csináltam a
játékaimból. Egyke voltam, általában kénytelen voltam egyedül
játszani. Kamaszként sokat játszottam, számítógépes játékokkal
és asztali szerepjátékokkal egyaránt. Egyetemistaként szerettem
bele igazán a tábla- és kártyajátékokba, köztük a ”csináld ma-
gad”-változatokba; eközben futottam bele az “500 jenes” kihí-
vásba.

Hogy 500 jenbe kerülhessen csak a játékom, úgy döntöttem, 
csupán 16 kártyából fog állni az egész. Több próbálkozásom is
volt, végül ezekből sarjadt ki a Szerelmeslevél.

Mainapság Tokióban élek és minden napon új játékötletekkel
dolgozom. A célom az, hogy segítsem a társasjátékozás elter-
jedését Japánban és a világban, és hogy a társasjátékozás mi-
nél szórakoztatóbb legyen.”

Kuro (Kuroda Jaszusi)
Kuro Aicsi prefektúrában született. Egyetemistaként játék-
klubot alakított, valamint belekóstolt a játéktervezésbe. 2017-
ben tervezői karrierje 20. évfordulóját fogja ünnepelni.

Az utóbbi évtizedben Kuro száznál is több játékot tervezett,
megannyi fajtában és stílusban. Közülük a leghíresebbek:
Seventh Hero (másnéven Rent-a-Hero), Ars Alchimia, The
Ravens of Thri Sahashri és a Terrifying Girl Disorder.

Volt szerepjátékosként Kuro kedveli a szerepjátékos ele-
meket beemelni játékkoncepcióiba, szeret olyan játékokat
tervezni, amelyek egy történetet mesélnek el. Ez a mottója:
“inkább tessen 100 főnek, mint 10000-nek”; szereti a fő-
sodortól eltérő, “indie” jellegű egyedi dizájnt, játékeleme-
ket, tervezési elveket.

Kanai Szeidzsi és Kuro játéka,
2-6 fő részére, 14 éves kortól.

TM

Krónika ............................................. 26



7
TM

Történet
A királyi kalendárium 243. évében Astoriában hirtelen kitört a há-
ború: nyugati szomszédja, a Legániai Birodalom, zavaros házas-
sági kötelékekre hivatkozva, bejelentette Astoria bekebelezését. A 
Birodalomnak persze Astoria termékeny földjeire fájt a foga. A ka-
tonai előny az oldalukon volt: kiváló harcosokból álló seregét sár-
kányok és más szörnyek is erősítették. Elsöpörték Astoria seregeit, 
és két hónap múlva már a főváros is elesett. A király székhelyét 
védve esett el a falakon, és Astoria népe rettegve figyelte, ahogy 
ellenséges csapatok és vad szörnyek tetszésük szerint járták az or-
szágot.

A királyi család egy tagjának azonban sikerült életben maradnia:
Corneliának, a király harmadik lányának. Ő még idejében elhagyta 
a fővárost, keresztülcsúszva a bezáruló ostromgyűrűn. Kíséretével 
sikerült lerázniuk üldözőiket, hogy visszavonuljon Astoria keleti 
határvidékére, egy elhagyatott, tengerparti erősségbe.

Tizenhat évesen - habár eleddig semmilyen katonai vagy politikai 
neveltetésben nem részesült - egy percig sem habozott, hogy ifjú 
életét a bosszúnak szentelje.

“Népemért fogok küzdeni, a végsőkig, a halálig! Lehet, hogy e 
harc reménytelen... nem számít! Akik még nem adtátok fel a re-
ményt, jöjjetek, gyűljetek az unikornisos lobogó alá!”

A hír, hogy még létezik ellenállás, futótűzként szaladt végig az
országon. És jöttek, egyre csak jöttek... Kivénhedt lovagok, egy-
kori tábornokok, gazdag kereskedők, mindenféle népek, ifjak és 
öregek...

A királyi kalendárium 244. évében Cornelia, az ifjú hercegnő
szedett-vedett serege élén a főváros felé menetel, mit sem törődve 
tanácsadói pesszimista szavaival. Közte és a főváros között ott áll 
a birodalmi sereg, saját erejének százszorosával. Most kezdődik 
hát az Unikornis lovagjainak végső hadjárata.

Áttekintés
A játékban két fél van: a Királyság és a Birodalom. A királyság
karaktereit, erőit ti, a játékosok irányítjátok; a birodalmi oldal
erői és karakterei automatikusan cselekednek, a játék vezérli őket.

Segítenek kell abban, hogy Cornelia hercegnő elérje fővárosát.
Gyűjtsetek csapatokat és erőforrásokat, győzzétek le a birodalmi 
tábornokokat, vágjatok utat a hercegnőnek és végül segítsetek 
felülnie a trónra.

A hercegnő serege mindig a főváros felé törne, figyelmen kívül
hagyva a tanácsokat és a figyelmeztetéseket. Bizonyos, hogy
vereséget fog szevedni - kivéve, ha taktikai segítséget nyújtotok
neki, visszafogva elmararkodott rohamait. Ugyanakkor a herceg-
nőnek igaza van: kevés az időtök. Minél tovább vártok, annál 
erősebb lesz a Birodalom, hogy azután annál könnyebben zúzza 
szét jelentéktelen kis lázongásotokat.

Irányítsátok hát a hercegnőt és seregét, hogy időben elérjétek a
fővárost. Ehhez csodára lesz szükségetek - tegyetek hát csodát!
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Princess Cornelia

All players draw 2 additional Support cards at the start of the game.

Allies of this character lose
all special powers and

take 1 less damage in battle.

LUCKY GIRL

Trust in destiny. There is a way!

5 6

Donia
THE SAND MAIDEN

At the start of your turn,

draw a Support card.

The top card of the Event

deck is always revealed.

USE 1 ACTION:

give 1 Support card in

your hand to another player.

The stars guide my hand!

COMBAT

$%^ ^

# #$%

!@ !@

4
5

Demian
THE DARK NOBLE

At the start of a round, if this
character is defeated and its
starting space is unoccupied,

this character is
resurrected there with 3 .

USE 1 ACTION:
take 1   from an adjacent

space and add to yours.

AGGRESSIVE

ALLY POWER

CHARACTER POWER

3 3CHARACTER

KINGDOM

CHARACTER

KINGDOM

CHARACTER

EMPIRE

SUPPORT CARD

 tinu eripme 1 esoohC 
on the same area and move it 1 space in any 

direction. 

 FORGED ORDERS 

FATE CARD

 si retcarahc siht nehW 
defeated, they become 

the ally of the character 

who defeated them. 

 PERSUASION 

EVENT CARD

 1 

     All players and the princess lose 1 action. 

 BAD WEATHER 

S U P P O R T

F A T E

E V E N T

1

1

3

3
13

27 helyszínlap
28 karakterlapka

   a hercegnő 4
karakterkártyája

60 támogatáskártya

   12 csatakocka

 12 királysági
karakterkártya

24 sorskártya

 15 birodalmi
karakterkártya

24 eseménykártya

100 seregjelző 20 sebzésjelző

50 erőforrásjelző

Tartozékok
A játéknak az alábbiakat kell tartalmaznia; ha bármi is hiányoz na, 
vedd fel velünk a kapcsolatot: customerservice@alderac.com

Fontos kifejezések
Minden helyszínlap egy terület, ami hét
mezőből áll. Ha valahol egy adott terü-
letre utal a játék, az egy helyszínlap mind
a hét mezőjét jelenti. 

Egység egy karakter és a seregelzői,
vagy egy karakter seregjelzők nélkül, 
vagy egy kupac seregjelző, karakter
nélkül.

A játék 10 fordulóból, minden for-
duló hat fázisból áll, és e fázisok
egyike során minden játékos sorra 
kerül a saját körében.
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Zyne
      a ravasz tábornok

Minden fordulóban kapsz 1 akciót.

  HARC

$%^ $%^

@# @#

! !

Most bebizonyíthatjuk hűségünket és eltökélt-

ségünket. Előre!

6 6

              kép

életerő
Ennyi sérülést bír ki. Ha 
nullára csökken, ez a ka-
rakter meghal.

parancsnoklás
        Ennyi          seregjelző
        lehet a parancsnoksága 
        alatt.

név

speciális képesség

támadás
Akkor számít, ha
       támadsz.

védekezés
Akkor számít, ha
      védekezel.

Királysági karakterkártyák
        Általatok irányított, a hercegnőt segítő karakterek kártyái.

Cornelia hercegnő

Minden játékos plusz 2 támogatáskártyát húz                  az előkészületek során.
E karakter szövetségesei elveszítik spe-ciális képességüket, viszont mindért 1-gyel kevesebb sérülés éri Corneliát csatákban.

     Szerencsés 

Higyj a végzetedben! Sikerülni fog!

5 6

             kép

életerő
Ennyi sérülést bír ki. Ha 
nullára csökken, a hercegnő
meghal.

parancsnoklás
        Ennyi          seregjelző
        lehet a parancsnoksága 
        alatt.

név

speciális képesség

A hercegnő karakterkártyái
A hercegnőt megszemélyesítő kártya, az adott játékra jellemző tulajdonságaival.

A kártyák felépítése

személyiség

TM
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     név

   hatás

      szint
Az esemény

befolyása (1-től
3-ig). Az ese-

ménypakli ösz-
szeállításánál

számít.

   név

    hatás

Támogatáskártyák
Olyan akciók, hatások és tárgyak, amelyeket ti használhattok,
amelyek hathatnak rátok. E kártyákat a kezetekben tartjátok
    és akkor játsszátok ki, amikor ezt hasznosnak ítélitek.

Sorskártyák
Amikor egy királysági és egy birodalmi karakter
    összetalálkozik, egy ilyen kártya tárja fel a
sorsukat: a kártya megmutatja a kapcsolatokat, 
    és ez akár hasznos is lehet a számotokra.

Eseménykártyák
A játék folyamán időről időre váratlan események történnek.
  Azon kell igyekeznetek, hogy minimalizáljátok e kártyák
  hatásait, mivel a zömük súlyosan hátrányos a számotokra.

Te is a seregem része leszel...

Ravinith
          a nekromanta

Minden forduló kezdetén töltsétek fel ezt a mezőt 4

   -re, valamint rakjatok 2         -t e terület 

        valamennyi üres mezőjére.

 Kapsz 5        -t. 

Szövetségesképesség

      Speciális képesség

3 2

             kép

   életerő
Ennyi sérülést bír ki. Ha nul-
lára csökken, ez a karakter 
meghal.

          harci erő
E karakter ereje. Csatában
ennyi a karakter katonai
ereje.

név

speciális
képesség

E karakter speciális
képessége.

szövetségesképesség
A képesség, amit e karakter
használhat, amennyiben a ti
szövetségesetekké lett.

Birodalmi karakterkártyák
         Ellenségeitek, akik közöttetek és a győzelmetek között állnak.

TÁMOGATÁSKÁRTYA

 Kapsz 3         -t.

SEGÍTSÉG A NÉPTŐL

SORSKÁRTYA

Ha legyőzik ezt a karaktert,
az őt legyőző karakter szö-
          vetségese lesz.

RÁBESZÉLÉS

ESEMÉNYKÁRTYA

2

FOLYAMATOS
A forduló végén, ha nem
lett legyőzve legalább 1
birodalmi karakter ebben
a fordulóban, minden ki-
rálysági karakter veszít
           2         -t.

REMÉNYTELENSÉG

TM
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            KEZDŐHELYSZÍN
Minden helyszínlaphoz tartozik egy karakter,
az, amelyiknek ez az otthona: ezt mutatja 
meg az adott karakter portréja. Ez a karakter
itt kezdi a játékot.

Erődítmény

2

2

2

-1

3

3

3

1

1

1

A helyszínlapok
A helyszínlapokból áll össze a Királyság. Minden helyszínlap egy adott karakterhez tartozik
                 (a hercegnőhöz, illetve egy királysági vagy birodalmi karakterhez).

TÍPUS
A mező geográfiai típusa: város, sivatag,
erdő, erőd, tó, hegy, síkság, út vagy város.

          ERŐFORRÁSOK
Ez a szám azt mutatja, hogy mennyi erő-
forráshoz juttok, amikor begyűjtésakciót
hajtotok végre ezen a mezőn (l. a 18. olda-
lon). Erőforráshoz juthattok akkor is, ha
olyan helyen gyűjtötök be, ahol nincs erő-
forrásikon, de ilyenkor nagyon kevés erő-
forráshoz juttok csak.

ÚJONCMENNYISÉG
Tudtok-e itt toborozni, és ha

igen, mennyit. Ahol nincs
újoncikon, azon a mezőn

nem lehet toborozni.

               VÉDELEM
Az ezen a mezőn vívott csatáknál eszerint
változik a csatakockák száma: ennyivel ke-
vesebb a csatakocka, amikor ezen a mezőn
megtámadtok egy birodalmi karaktert, il-
letve ennyivel több a csatakocka, amikor
titeket ér támadás ezen a mezőn. 

BIRODALMI ERŐ
Ennyi birodalmi seregjelző
kerül erre a mezőre a játék

kezdetén.

       A TEREP
NEHÉZSÉGE

Ennyi plusz erőforrás szükséges
az ezen a mezőn történő mozgá-
son. Minél nehezebb a terep, an-
nál nagyobb a mozgás költsége.

JÁRHATATLAN
Az olyan mezőkre, azol ez az ikon

látható, nem léphet senki.

NÉV
A királysági helyszíneknek a

hátoldala barna, a birodal-
                         miaké fekete.

TM



Előkészületek
Normál előkészületek

1.    A királysági karakterek
Mind válasszatok magatoknak egy királysági karaktert és vegyé-
tek el annak kártyáját és lapkáját. Közösen válasszátok ki a her-
cegnőt, akit ebben a játékban segíteni fogtok. Minden királysági
karakter - a hercegnőt is beleértve - feleannyi seregjelzőt        kap,
mint amennyi a parancsnoklása (felfelé kerekítsetek), valamint 
mind kapnak 10 erőforrásjelzőt       .

A hercegnőt, jelzőivel együtt, egyelőre rakjátok félre.

A hercegnő kiválasztása
Négyféle hercegnő, négy hercegnőkártya van a játékban, és min-
degyikkel más lesz a játékmenet.

Taktikus
Talán ez a legkönnyebb választás, útja közben viszonylag könnyű
megóvni a bajoktól. Arra viszont vigyázzatok, hogy ki ne fussatok
az időből.

Harcos
Ha hibáztok is, vagy csak balszerencsétek van, ez a harcegnő ké-
pes lehet túlélni mindent.

Szerencsés
Sérülékeny, hiszen kisebb a serege és kevesebb az életereje. Más-
részt viszont sokkal több a kártyátok - különösen öt vagy hat játé-
kos esetén.

Karizmatikus
A legnehezebb választás mind közül. A speciális képessége hasz-
nos, azonban miatta gyorsabban keresztülmenetelhet a táblán, le-
hagyva a karaktereket, bajba keverve magát. Ha kell, támogatás-
kártyákat használva kényszerítsétek visszavonulásra!

Kétszemélyes játék
Ha csak ketten játszotok, mindketten 2-2 karaktert válasszatok
magatoknak. Arra vigyázzatok, hogy a játék folyamán mindkét
karaktereteknek saját támogatáskártyái vannak, azokat ne kever-
jétek egybe.

2.    A játéktábla összeállítása
A helyszínlapok közül keressétek ki a fővárost, majd véletlen-
szerűen válogassatok össze 11 másik birodalmi helyszínlapot
és rakjátok le azokat a következő oldalon látható módon. Ezu-
tán keressétek ki az ősi kastélyt és azt is rakjátok le a túldalon
látható módon. Keressétek ki a karaktereitekhez tartozó hely-
színlapokat és véletlenszerűen rakjatok még hozzájuk annyi
királysági helyszínlapot, hogy összesen 6 legyen. Keverjétek
meg ezeket a királysági helyszínlapokat és rakjátok le ezeket
is a következő oldalon látható módon - ezzel elkészült a játék-
tábla. A főváros és az ősi kastély a képen látható irányba le-
gyen forgatva, a többi helyszínlap pedig úgy, hogy a nevek 
ugyanabba az irányba álljanak. 

A kimaradt helyszínlapokat rakjátok vissza a dobozba, azokra
nem lesz szükségetek.

3.    A birodalmi karakterek
Válogassátok össze a játéktábla birodalmi helyszínlapjaihoz 
tartozó karakterek kártyáit és lapkáit: ez a császárral együtt 12
karakter - illetve 13, ha az egyik helyszín az Ikercsillag erődje.
Ezeket a birodalmi karaktereket készítsétek a játéktábla mellé
úgy, hogy mind jól lássátok őket.

4.    Jelzők és lapkák
Az erőikonos mezőkre rakjátok le a szükséges mennyiségű se-
regjelzőt       . Ezután minden karakter lapkáját állítsátok a sa-
ját helyszínlapjára, a kezdőhelyszínére. A ki nem választott
karakterek lapkáit rakjátok vissza a dobozba.

5.    Sorskártyák
A sorskártyákat megkeverve alakítsátok ki a képpel lefelé lévő 
sorspaklit.

6.    Eseménykártyák
Szintek szerint válogassátok szét az eseménykártyákat és így,
szintek szerint külön keverjétek meg az eseménypaklikat.

Ezután számoljatok le 3 egyes szintű kártyát, 3 kettes szintű kár-
tyát és 4 hármas szintű kártyát. A végleges eseménypaklit úgy
állítsátok össze, hogy legalul a hármas szintű kártyák legyenek,
rajtuk a kettes szintűek, legfelül pedig az egyes szintűek - per-
sze mind a 10 eseménykártya képpel lefelé legyen. A játék leg-
feljebb 10 fordulóból áll, ezért van csak 10 eseménykártyára 
szükségetek.

7.    A támogatáskártyák
A támogatáskártyákat megkeverve alkossátok meg a támogatás-
paklit. Ezután mind húzzatok 1 támogatáskártyát.

A nálatok lévő támogatáskártyákat sose mutassátok meg a töb-
bieknek - nem adhattok ki információkat a kezetekben lévő kár-
tyákról.

Kétszemélyes játéknál külön “kezetek” van mindkét karaktere-
tekhez, a két adag kártyát külön kezeljétek.

8.    Jelzők
A jelzők kupacait készítsétek a játéktábla mellé.

9.    Kezdőjátékos
Válasszatok egy kezdőjátékost. E fordulóban a kezdőjátékos
fogja menedzselni a hercegnő akcióit, ezért vegye el a herceg-
nő kártyáját, valamint a hercegnő jelzőit (      ,      ).

Készen álltok, 
hogy megvédelmezzétek

a hercegnőt.

11
TM



A főváros helyszínlapja.

Véletlenszerűen összeválogatott birodalmi 
helyszínlapok.

Királysági helyszínlapok (a játékosok ka-
raktereinek helyszínlapjai és véletlensze-
rűen összeválogatott helyszínlapok).

A hercegnő helyszínlapja.

A kimaradt helyszínlapokra nincs szük-
ség a játék folyamán, azokat rakjátok
vissza a dobozba.
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A játéktábla összeállítása
(négy játékosnál) Egyedi játéktábla-kialakítások

Ha már többször is játszottátok a normál játékot, más történetek-
nek megfelelően is összeállíthatjátok a játéktáblát: például erős
ellenségek blokkolhatják a hercegnőnek a fővárosba vezető útját,
vagy már kezdéskor is bekerítheti az ellenség. 

A nehézség beállítása
Ha úgy érzitek, túl könnyű, vagy épp ellenkezőleg, túl nehéz a játék,
több lehetőségetek is van. Az eseménypakli növelésével vagy csök-
kentésével megváltoztathatjátok a fordulólimitet; megváltoztathat-
játok az egyes és hármas szintű események arányát az eseménypak-
liban; vagy csak simán folytassátok a játékot azután is, hogy kifo-
gyott az eseménypakli, amíg győzelmet nem arattok vagy el nem
bukik a küzdelemben a hercegnő.

Próbajáték: A menekülés
Ha ez a legelső játékotok, érdemesebb ezzel a könnyített változattal
kezdenetek. A történet a normál játék története előtt játszódik: segí-
tenek kell abban, hogy a hercegnő elmenekülhessen az ostromlott
fővárosból.

Az előkészületek megegyeznek a normál játék előkészületeivel, az
alábbi eltérésekkel:

1. lépés
A hercegnők közül a harcost használjátok.

2. lépés
A helyszínlapok közül keressétek ki a fővárost, az ősi kastélyt, a
Feketesárkány-hegységet, az előretolt tábort és az ősi romokat, 
majd véletlenszerűen húzzatok még három királysági helyszínlapot.
A játéktáblát ebből a nyolc helyszínlapból állítsátok össze a képen
látható módon.

3. lépés
Rakjatok seregjelzőket          az előretolt helyőrségre és az ősi ro-
mokra; a fővárosra ne rakjatok seregjelzőket.

A hercegnő lapkáját rakjátok a főváros kezdőmezőjére és adjatok
neki 3 sebzésjelzőt. A birodalmi karakterek közül rakjátok Daha-
kát, Dorgast és Rozie-t saját helyszínlapjuk kezdőmezőjére. A
Fekete Lovagot 6         -vel rakjátok az ősi kastély kezdőmezőjé-
re. 

A ti királyságbeli karaktereitek saját helyszínlapjukon kezdenek, 
ha az része a játéktáblának; ha nem, a három véletlenszerűen ösz-
szeválogatott királyságbeli helyszínlap bármelyikén kezdhetnek
- de egyazon helyszínlapon legfeljebb 2 játékos karaktere legyen.

4. lépés
Ne használjátok az eseménykártyákat.

Szabályváltozások
A próbajáték szabályai több ponton eltérnek a normál játék szabá-
lyaitól:

• Nincs eseményfázis.

• A hercegnő a fővárosból indul és az ősi kastélyba igyekszik.

Egyebekben a játék a normál szabályok szerint zajlik. Figyeljetek
az agresszív és a defenzív egységekre, a speciális képességeikre.

Nincs fordulólimit.

Akkor nyertek, ha a hercegnő életben marad és eléri az ősi kastélyt.
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Véletlenszerűen
összeválogatott
királysági helyszínlapok.
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A játék menete
A játék fordulókból áll, és a célotok az, hogy legkésőbb a 10. fordulóban megnyerjétek a játékot.

Minden forduló fázisokból áll, ezek kötött sorrendben követik egymást.

a forduló
kezdete

1
eseményfázis

2
játékosfázis

3
hercegnőfázis

4
ellenségfázis

5
a forduló

vége

6

1. A forduló kezdete
Egyes karakterek fordulókezdetés hatással, képességgel bírnak 
- ezek most hajtódnak végre. Ha több ilyen karakter is van, ti 
döntitek el, hogy e hatások milyen sorrendben hajtódnak végre.

2. Eseményfázis
Csapjátok fel az eseménypakli legfelső lapját és hajtsátok végre
ezt az eseményt. A kártyát képpel felfelé rakjátok ki az ese-
ménypakli mellé. Általában egy esemény hatása az adott fordu-
ló végéig tart; azonban néhány eseménynek folyamatos a ha-
tása, vagyis az a játék végéig kitart. Az ilyan folyamatos ese-
mények kártyái képpel felfelé a játéktábla mellett maradnak.

3. Játékosfázis
Először a kezdőjátékos, majd sorban, az óramutató járása sze-
rint mind sorra kerültök. Ha karakteretek képessége olyan, 
hogy “a körötök elején” aktiválódik, az most történik, akkor,
amikor épp ti kerültök sorra. A játékosfázisról részletesen a
15. oldalon olvashattok.

Kétszemélyes játéknál, amikor is mindketten két-két karaktert
irányítotok, felváltva kerültök sorra. Amikor először kerül 
rátok a sor, eldöntitek, hogy a kettő közül melyik karakteretek
jön.

4. Hercegnőfázis
Miután mind sorra kerültetek, a hercegnő következik. A kez-
dőjátékos kezeli a hercegnőt; ha nem tudtok megegyezni, hogy 
mit tegyen a hercegnő, a kezdőjátékosé a végső döntés.

A hercegnőnek 3 akciója van, bárhányan is vagytok. Akcióit
az alanti szabályokat követve hajtja végre.

A hercegnő akciójaként, ha tud, mozog, méghozzá egy
olyan mezőre, ami közelebb van Lionel császár mezőjéhez
(aki a fővárosban tartózkodik).

Ha a hercegnő két mozgási lehetőség közül választhat, azt
választja, amelyik mozgásnak kisebb a költsége. Ha ugyan-
annyi a költség, ti döntitek el, merre mozog.

A hercegnő nem léphet olyan mezőre, ahol már van másik ki-
rályságbeli karakter.
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Ellenben ráléphet olyan mezőre, ahol birodalmi karakter van.
A hercegnő nem próbálja elkerülni az összecsapásokat - még
akkor sem, amikor egyértelműen láthatná, hogy veszíteni fog
(a hercegnő csatáit l. a 17. oldalon).

Ha a hercegnő nem tud olyan mezőre lépni, amivel közelebb
jutna céljához, megpróbálja kikerülni az akadályt, új útvonal-
lal próbálkozik. Ekkor is csak úgy mozog, hogy ugyanolyan
messze kerüljön céljától, mint volt - nem mozoghat olyan
mezőre, amely messzebb van Lionel császár mezőjétől, mint
a kiindulási mezője.
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Ha a hercegnő akadályozva van a mozgásban vagy nincs
elég erőforrása mozogni, mozgás helyett begyűjtést végez.

Ha már mindhárom akcióját végrehajtotta a hercegnő, követ-
kezik az ellenségfázis.
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Példa: A hercegnővel két olyan mező is szomszédos, amelyek
4 mezőre vannak Lionel császár mezőjétől. Az úton mozogni
olcsóbb, így a hercegnő arra megy (teli nyíl). Akkor is erre
menne, ha egy erős birodalmi egység várakozna ezen az út-
vonalon.

5. Ellenségfázis
Most a Birodalom válaszol a hercegnő kis lázadására. Az
ellenség az alábbi szabályok szerint cselekszik:

Minden ellenség - elméletben - egyszerre cselekszik. Elő-
ször a mozgásokat hajtsátok végre, utána a csatákat és a töb-
bi hatást. Az összes birodalmi egység egyszerre lép; a gya-
korlatban ezt úgy érdemes kiviteleznetek, hogy először a
királyságbeli karakterekhez közeli ellenségekkel léptek. Ha
két birodalmi karakter ugyanarra a mezőre szeretne lépni, 
ti döntitek el, melyik lép be oda; a másiknak máshová kell
mennie.

A birodalmi karakterek sosem hagyják ott seregjelzői-
ket       , ahogy megfordítva sem - mindig együtt mozognak.
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A birodalmi egységek a karakterek személyisége szerint
cselekszenek: védekezően, agresszíven vagy alkalmazkodón.

Védekező egységek: A védekező karakter vezette birodal-
mi egység sosem mozog, kivéve, ha egy kártya hatása erre
kényszeríti.

Normál egységek: Ezek olyan egységek, amelyeket nem 
vezet karakter, vagy olyan karakter vezeti őket, aki sem
nem védekező, sem nem agresszív. Ha királysági egység
van velük szomszédos mezőn, a normál birodalmi egység
átmozog a királysági egység mezőjére, csatába kezdve az-
zal. Ha több királysági egység is szomszédos egy normál
birodalmi egységgel, ti döntitek el, melyik királysági egy-
séget támadja meg ez a birodalmi egység.
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Agresszív egységek: Az agresszív karakter vezette birodalmi
egység keresi a csata lehetőségét. Ha van királyságbeli egy-
ség e birodalmi egység területén, vagy vele szomszédos terü-
leten, a birodalmi egység egy mezőt lép a hozzá legközelebbi
királysági egység felé. Ha több királysági egység is ugyan-
olyan messze van tőle, a vele azonos területen lévő felé mozog
a birodalmi egység. Ha ugyanazon a területen van több király-
sági egység ugyanolyan messze az agresszív birodalmi egy-
ségtől, ti döntitek el, melyik királysági egység felé mozog ez
a birodalmi egység.

 Forward 
Encampment 

    

2

2

1

2

+2

- 1

3

5

+1+2

1

2

 War Academy 

    

1

1

1

5

- 1

5

+1- 1

2

2

 Ancestral Castle 

    

2

1

1

+1

- 1

+1- 1

Birodalmi karakter nem léphet olyan mezőre, ahol már van egy
birodalmi karakter. Ha a legközelebbi királysági egység felé 
vezető utat blokkolja egy másik birodalmi karakter, a birodalmi
karakter a következő legközelebbi királysági egység felé mozog.

L. még a sorsot a 16. oldalon.

Visszavonulás csata helyett
Ha erős ellenség lép a karaktered mezőjére, de nem akarsz csa-
tázni, még azonnal visszavonulhatsz. Ekkor rakd át egységedet
egy üres szomszédos mezőre - ami nem lehet az, ahonnét az el-
lenség érkezett. Ez körödön kívüli mozgás, ami +2 erőforrásba
kerül; ha nem tudod megfizetni a mozgás költségét, nem vonul-
hatsz vissza.

Ellenséges egységek egyesülése
A mozgás után, de még a csaták végrehajtása előtt, ha egyazon
mezőn két vagy több ellenséges egység van, azok azonnal egy
egységbe egyesülnek. Hasonlóképp, ha egy kártyahatás miatt
egy ellenséges egység egy másikhoz lép, a két egység azonnal
egyesül.
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Nincs felső határa annak, hogy hány seregjelzője          lehet 
egy birodalmi karakternek.

Nem egyesülhet két olyan birodalmi egység, ahol mindkettőt
karakter vezeti, mivel két birodalmi karakter nem kerülhet 
egyazon mezőre.

6. A forduló vége
Miután az ellenfelek mind cselekedtek és a csaták is mind lezaj-
lottak, a forduló véget ér. Ha ez volt az utolsó, 10. forduló, a já-
ték is véget ér; egyébként új forduló kezdődik. Akinél a herceg-
nő kártyája van, az adja át azt a hercegnő sereg- és erőforrásjel-
zőivel együtt bal oldali szomszédjának - az illető lesz a kezdő-
játékos a következő fordulóban.

A játék vége
A játék akkor ér véget, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

1. A hercegnő a hercegnőfázis végén Lionel császár kezdő-
mezőjén van.

A hercegnő felszabadította fővárosát. A birodalmi sereg ma-
radékai menekülni kezdenek, a nép ünnepli megmentőit. 
Még megannyi nehézséget kell legyőzni, de hatalmas lépést
sikerült tenni az ország helyreállítása felé. Győztetek!

2. A 10. forduló véget ért (és a fenti nem történt meg).

Túl sok idő telt el. A Birodalomból erősítés érkezik, már
nem lehet kiszabadítani az országot Lionel császár marká-
ból. A hősök vitézül harcolnak tovább, de a helyzet napról
napra romlik. Veszítettetek.

3.   A hercegnő meghal.

Ha a harcegnő meghal, minden remény elveszik, az ellen-
állás összeomlik. Veszítettetek.
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A játékos köre
Amikor a te köröd van, amikor rajtad a sor, akciókat hajtasz 
végre. Az akciók száma a játékosszám függvénye:

JÁTÉKOSOK AKCIÓK KÖRÖNKÉNT
2* 4

3 5

4 4

5 3

6 3

* Mindketten 2-2 karaktert irányítotok, és mindkét karakteretek-
kel 4 akciót hajtotok végre.

Ötféle akció közül választhattok, és ugyanazt az akciót körötök-
ben általában többször is végrehajthatjátok. 
A választható akciók:

• Toborzás (sereg)

• Begyűjtés (erőforrások)

• Mozgás (erőforrást kell hozzá költeni)

• Átadás (sereg, erőforrások átadása másik játékosnak)

• Végzet (káryahúzás - körönként csak egyszer!)

A fentieken túl támogatáskártyákat is kijátszhattok és speciális
képességeket is használhattok - bárhányszor. Ezek nem számí-
tanak akcióknak, kivéve, ha ez külön szerepel a kártyán.

Másik játékos körében nem jászhattok ki támogatáskártyákat és
nem használhattok speciális képességeket. Az ellenségfázisban 
csak olyan kártyákat játszhattok ki, amelyek karakteretek csatáit 
befolyásolják.

Amikor vége a köröteknek, legfeljebb 7 támogatáskártya ma-
radhat a kezetekben, a felesleget el kell dobnotok. Ezután bal
oldali szomszédotok köre kezdődik. Miután mindőtök köre vé-
get ért, a hercegnőfázis következik.

Toborzás
Ezzel az akcióval seregetek létszámát növelitek meg. Annyi se-
regjelzőt        kaptok, amennyi az újoncmennyisége (       ) an-
nak a mezőnek, amelyen tartózkodtok. Nem toborozhattok ott,
ahol nincs újoncmennyiség - emiatt csakis falvakban, városok-
ban és erődökben tudtok toborozni.

Karaktereteknek sosem lehet több seregjelzője      , mint ameny-
nyi karakteretek parancsnoklása; ha toborzás során ennél több
seregjelzőhöz        juttok, a felesleget el kell dobnotok.

Ha kifogynátok a seregjelzőkből       , valamilyen módon helyet-
tesítsétek őket.

Begyűjtés
A seregeteknek szükséges ételt, felszerelést gyűjtitek be. Any-
nyi erőforrásjelzőt       kaptok, amennyi erőforrással       bír az 
a mező, amelyen tartózkodtok; ha az adott mezőn nincs ilyen
ikon, 1 erőforrásjelzőt        kaptok.

Csakis falvak, városok és erődök rendelkeznek erőforrásokkal.

Karaktereteknek bárhány erőforrásjelzője       lehet.
Ha kifogynátok az erőforrásjelzőkből, valamilyen módon he-
lyettesítsétek őket.

Mozgás
Lépj át karaktered egységével egy szomszédos mezőre. Ez 
legalább 1 erőforrásodba kerül.

A mozgás költsége egyrészt annyi erőforrás, ahány seregjelzője
       van az egységednek, másrészt a terep nehézsége annál a 
mezőnél, ahová átlépsz - de a minimumköltség 1 erőforrás. Ha
nincs elég erőforrásod a mozgás végrehajtására, nem hajthatod
végre a mozgást.
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1. példa: Karakterednek 4 seregjelzője        van és az erdőbe 
szeretne mozogni. Az erdőben a terep nehézsége 1-es, így ah-
hoz, hogy oda belépj, 5 erőforrást kell költened: 4-et a sereg-
jelzőid miatt, 1-et a terep nehézsége miatt. 

2. példa: Karakterednek nincsenek seregjelzői        , úgy akar 
az erdőbe lépni. Az erdőben a terep nehézsége 1-es, így ahhoz,
hogy oda belépj, 1 erőforrást kell költened: 0-t a seregjelzőid 
miatt, 1-et a terep nehézsége miatt. 

3. példa: Kakterednek 1 seregjelzője van és az úton akar ha-
ladni. Az úton a terep nehézsége -1-es. A mozgáshoz 1 erőfor-
rást kell költened: 1-et a seregjelződ miatt, -1-et a terep ne-
hézsége miatt, ami összesen 0, de a mozgás költsége nem le-
het 1 erőforrásnál kevesebb, így a végeredmény 1 efőrorrás.

Nem léphettek karakteretekkel olyan mezőre, ahol másik ki-
rálysági karakter van (ideértve a hercegnőt is). Olyan mezőre
se léphettek, ahol a nehézség ikonja egy vörös X, az járhatat-
lan terepet jelöl.

Ha karakteretekkel olyan mezőre léptek, ahol birodalmi egy-
ség van, csatára kerül sor (l. a 16. oldalon).  Bármi is a csa-
ta eredménye, bármilyen mozgás történik miatta, a csata a
mozgásakció része - ha például átlépsz egy mezőre, ott csa-
tázol, vereséget szenvedsz és visszavonulsz, az egyetlen egy
végrehajtott akciót jelent.

Átadás
Átadhatsz sereg-        és erőforrásjelzőket       a hercegnőnek
vagy a többi játékosnak, az alábbi korlátozásokkal:

• Csak olyan karakternek adhattok át bármit is, aki ugyanazon 
a területen van, mint ti, vagy veletek szomszédos területen.

• Nem adhattok át csak erőforrást; sereget        is kell küldene-
tek, bizotsítandó a szállítmányt. Minden átadott seregjelzővel
       legfeljebb 10 erőforrásjelzőt       tudtok átadni.

• Aki seregjelzőket        kap, annak utána összesen csak annyi
lehet, amennyi a parancsnoklása, a felesleget el kell dobnia.

Végzet
Húzd fel a támogatáspakli legfelső lapját és vedd azt a kártyát a
kezedbe. Ezt az akciót körödben csak egyszer hajthatod végre!

A kezedben lévő támogatáskártyákról nem adhatsz információt
a többi játékosnak.

Támogatáskártya kijátszása
Játssz ki a kezedből egy kártyát és hajtsd végre a hatásait. Utá-
na dob el a kártyát, kivéve, ha folyamatos a hatása. Kártya ki-
játszása nem számít akciónak, kivéve akkor, ha ez külön szere-
pel a kártyán.

Egyes támogatáskártyákon szerepel a csata közben kitétel. 
Ilyen kártyát az ellenségfázisban csak akkor játszhatsz ki, ami-
kor éppen a te karakteredet támadják; ezekkel a kártyákkal nem 
segítheted játékostársaidat csatáikban. 
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Speciális képesség használata
Használhatod karaktered vagy karaktered egy szövetségesének
speciális képességét. A képesség költsége (életerő, erőforrás,
akció, stb.) pirossal van nyomtatva; a használathoz a teljes
költséget meg kell fizetned.

Egyes speciális képességek csak csata közben használhatók,
ezek az ellenségfázisban is használhatók, amikor karakteredet 
támadás éri. Nem használhatod azonban arra, hogy segítsed 
játékostársaidat csatáikban.

Vannak olyan speciális képességek is, amelyeknek nincs költ-
sége. Ezek passzív képességek, folyamatosan hatnak, akkor is,
amikor épp nem vagy soron, és a használatukat nem kell beje-
lentened.

Sors
A halandók életét a sors kormányozza és csak kevesek képe-
sek kivonni magukat a hatása alól. A sorsot a sorspakli jelké-
pezi. A sorskártyás birodalmi karakter kötött; a sorskártya
nélküli kötetlen.

Egyes birodalmi karakterek (Lionel császár, Rozie, az Abyss
Királya, a Fekete Lovag) “sorstalanok”; az összes többi biro-
dalmi karakterre vonatkoznak az alábbi szabályok.

Mindig, miután egy egység - királysági vagy birodalmi - moz-
gott, nézzétek meg, megköti-e a sors. Ha kötetlen birodalmi
karakter van királysági karakterrel (a hercegnőt is ideértve) 
azonos területen, vagy bár másik területen, de szomszédos me-
zőn, csapjátok fel e birodalmi karakternek a sorspakli legfelső
lapját. Ezzel e birodalmi karaktert megköti a sors. Minden bi-
rodalmi karaktert csak egyszer kötheti meg a sors, de egy ki-
rálysági karaktert több birodalmi karakterrel is összeköthet a
sors.

A sorskártyát rakjátok a birodalmi karakter kártyájára, és ezt
a két kártyát együtt rakjátok a királysági karakter kártyája 
mellé, jelezve, hogy összekötötte őket a sors. Ezek a karakte-
rek megőrzik seregjelzőiket       , miként hűségüket is (a biro-
dalmi karakter nem válik szövetségessé).

Azonban vannak olyan sorskártyák is, amelyek miatt egy
seregjelzős        egységet vezető birodalmi karakter hirtelen
egy királysági karakter szövetségese lesz. Ilyenkor a seregjel-
zői        maradnak, ahol voltak, ők nem váltanak oldalt - belő-
lük egy normál birodalmi egység lesz, amelyet nem vezet ka-
rakter.

Csaták
Mindig, amikor egy-egy királysági és birodalmi egység azonos
mezőn van, csatára kerül sor. Az a támadó, aki erre a mezőre
mozgott, a másik fél a védekező. Ha egyszerre több csatára is
sor kerül, tetszőleges sorrendben hajtsátok végre őket.

Játékosok csatái
Az ilyen csata egy birodalmi egység és egy királysági karakter
között zajlik. Amikor a birodalmi egység a hercegnővel csatá-
zik, arra külön szabályok vonatkoznak (l. a 17. oldalon).

A csata négy lépésből áll:

1. Kockadobások

2. A kockák kiosztása

3. Sebzés

4. Visszavonulás

Kockadobások
Jellemzően annyi kockával dobsz a csatában, ahány seregjelző-
je        van karakterednek. Ha azonban a csatára olyan mezőn ke-
rül sor, amelynek van védelme, megváltozik a kockák száma (l. 
a 10. oldalon).

Ha te támadsz, annyival kevesebb kockával dobsz, amennyi a 
védelem (nehezebb győznöd); ha a Birodalom támad meg téged,
annyival több kockával dobtsz, amennyi a védelem (könnyebb 
győznöd).

Dobjál, és az eredményt vesd össze karaktered harci táblázatával 
- ha támadsz, annak támadórészével, ha védekezel, a harci táblá-
zat védekezőrészével (l. a 8. oldalon).

Példa: Karakterednek 4 seregjelzője        van. Mivel egy 1-es
védelmű mezőt támadsz, 3 kockával dobsz: 4 (seregjelzők
száma) -1 (védelem).

Minden kocka eredménye három dolog lehet a harci táblázat sze-
rint: találat      , mellé      és veszteség     .

Az ellenség minden találatért 1-et sebződik.

Semmi sem történik.

Minden veszteségért 1-et sebződsz.

A dobás módosítása
Egyes különleges képességek és támogatáskártyák befolyásolják,
hány kockával dobsz, vagy pedig a kidobott eredményt módosít-
ják.

Az olyan hatások, amelyek a kockák számát növelik vagy csök-
kentik, még a tényleges dobás előtt végrehajtódnak.

Példa: Dobás után már nem alkalmazható rajtaütés.

Dobás után alkalmazhatók olyan hatások, amelyek megváltoz-
tatják az eredményt vagy újradobatnak kockákat.

Példa: Rozie minden kockából találatot csinálhat. Kivárhatod, 
mi a dobás eredménye, mielőtt úgy döntesz, használod Rozie-t.

A kockák kiosztása
Minden kidobott kocka hathat az ellenséges egységre:

Bárhány kidobott kockát ossz ki az ellenség seregjelzőihez       ,
de jelzőként csak 1 kockát. Ha már minden seregjelzőhöz 
kiosztottál 1 kockát, a maradék kockákat a birodalmi karakterhez 
rendeld hozzá. Ám nem kell az összes kockát kiosztanod (jel-
lemzően nem rendeled hozzá az ellenséges karakterhez a     -
eket).

Ezután add hozzá a birodalmi egység seregjelzőinek        számá-
hoz a birodalmi karakter harci erejét: ennyi a birodalmi egység
összereje. Az egységhez vagy a karakterhez hozzárendelt min-
den kocka 1-gyel csökkenti ezt az összerőt, és amennyi a mara-
dék erő, annyi sebzés éri az egységedet; emellett minden, a bi-
rodalmi egységhez hozzárendelt      miatt is sebződsz 1-et.

Példa: Egy 3 seregjelzővel        rendelkező birodalmi egységhez
hozzárendelsz 2     -s kockát. Mivel 1 seregjelzőhöz        nem 
lett kocka hozzárendelve, a birodalmi egység 1-et sebez beléd.

Sebzés
Miután kiosztottad a kockákat, hajtsd végre a sebzést mindkét
harcoló félen. Seregjelzőnek kiosztott      végez azzal a jelzővel,
azt rakd vissza a készletbe; karakterhez hozzárendelt      1-et se-
bez abba a karakterbe.

Az egységedet érő minden sebzés miatt vagy el kell dobnod 1 
seregjelződet, vagy karakterednek el kell szenvednie 1 sebzést.

A karaktereket ért sebzést a sebzésjelzőkkel tartsd számon. Ha
egy karakter sebzésjelzőinek száma eléri vagy meghaladja az 
életerejét, az a karakter meghal. Nem igazán van lehetőség a 
gyógyulásra, bár vannak olyan kártyák és különleges képessé-
gek, amelyek lehetővé teszik a gyógyulást.

Te döntöd el, hogyan osztod el az egységed és karaktered kö-
zött a sebzést, azonban nem oszthatsz ki karakterednek annyi
sebzést, hogy meghaljon, ha még vannak az egységének se-
regjelzői       .
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Visszavonulás
Ha a védekező fél megsemmisül, a támadó marad a mezőn, aho-
vá belépett. Ha azonban a védekező egységnek megmaradt a ka-
raktere és/vagy maradt legalább egy seregjelzője       , a támadó 
visszavonul arra a mezőre, ahonnét érkezett. Ez a fajta visszavo-
nulás nem kerül erőforrásba, viszont a támadáshoz vezető moz-
gáshoz elköltött erőforrások nem járnak vissza.

Ha egységedre több irányból több birodalmi egység támadott,
ezek a csata előtt egyesültek (l. a 14. oldalon), így már együtt
fognak visszavonulni. Az egyik olyan mezőre vonulnak vissza,
ahonnét érkeztek (és ahol nincs karakter) - hogy melyikre, azt 
te döntöd el. Ha azonban az összes kiindulási mezőn van már
karakter, a visszavonuló egység egy, a csata mezőjével szom-
szédos, alkalmas mezőre mozog (olyan mezőre, ahol nincs ka-
rakter, de van egy vagy több seregjelző        , vissza lehet vonul-
ni). Ha az összes szomszédos mező foglalt, egy olyan mezőt 
kell választanod, ahol nincs karakter és ami két mezőnyire van
a csata helyszínétől - a visszavonulás ide történik, keresztül-
haladva a karakteres mezőn.

A hercegnő csatái
A hercegnő csatáira eltérő szabályok vonatkoznak. A hercegnő és 
kísérete merész kétségbeeséssel harcol, az ellenség pedig teljes 
erőbedobással rohamozza, csakis azzal törődve, hogy lekaszabol-
ják - valaki mindenképp ott marad a harcmezőn. Nincs dobás, 
nincs védelem, és (hacsak külön fel nincs tüntetve) a birodalmi 
karakterek különleges képességei sem számítanak.

Ha a hercegnő harcol, egysége annyit sebződik, amennyi a biro-
dalmi karakter aktuális életereje (nyomtatott életerő mínusz a 
sebzésjelzők) plusz ahány seregjelzője         van az ellenséges 
egységnek. Ti döntitek el, hogy osztjátok el ezt a sebzést a her-
cegnő életereje és a seregjelzői         között. Miután a sebzést
kiosztottátok, a birodalmi egység teljesen megsemmisül.

Vagyis a hercegnő teljesen legyőzi ellenfeleit, azonban eközben
az életét kockáztatja. Vigyáznotok kell, nehogy öngyilkos ro-
hamra induljon. 

Figyeljetek arra, hogy a hercegnővel csatázva a birodalmi karak-
tereknek nem a harci ereje számít, hanem az életereje.
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Példa a hercegnő csatájára
Most kezdődik az ellenségfázis. A hercegnő (a maga 
5 seregjelzővel       együtt) nyakig van a slamasztiká-
ban.

Mozgás
Először is minden birodalmi egység mozog.

• Amina egysége védekező, az egység nem mozog.

• Az uton lévő 3 seregjelző       átlép a hercegnő
mezőjére.

• Dorgas és Lyla is szeretne Cornelia hercegnő 
mezőjére lépni. Minthogy azonban nem lehet két 
birodalmi karakter egyazon mezőn, csak az egyi-
kük teheti ezt meg. A játékosok úgy döntenek, 
Lyla mozog át a hercegnő mezőjére: a hercegnő 
ilyesformán szétzúzhat egy nagyon erős birodal-
mi egységet és legyűrheti Lylát meg annak gonosz 
képességét, miközben a játékosok legyőzik Dorgas 
gyengébb egységét, megőrizve erejüket, hogy a 
következő fordulókban megvédelmezhessék a her-
cegnőt.

A döntés megszületett. Lyla átlép a hercegnő me-
zőjére, ahol az egysége nyomban egyedül a már
ott lévő 3 birodalmi seregjelzővel      .

Maga Dorgas a hozzá legközelebbi királysági ka-
rakter felé mozog.

Csata
Lyla nyomtatott életereje 4-es, azonban eddig
már 2 sebzés is érte, ahogy ezt a kártyáján lévő
sebzésjelzők mutatják; vagyis az életereje csak 2-
es. Seregét 7 seregjelző       alkotja: 4 serege volt
eddig és most csatlakozott hozzá 3. 2        és 7      , 
az összesen 9 sebzés! Azonban Cornelia hercegnő 
különleges képessége az, hogy 2 sebzéssel keve-
sebb éri a csatában, így most is csak 7 sebzés éri, 
nem 9.

Lyla speciális képessége nem számít, amikor a
hercegnővel csatázik - ó, ezek a ravasz játékosok!

A játékosok úgy döntenek, a 7 sebzésből 3 magát
Corneliát éri, 4 pedig a csapatait. Cornelia élete-
reje        most már csak 3, valamint egyetlen se-
regjelzője       maradt.

Lyla és egysége teljesen megsemmisült.

A hercegnő nagyon meggyengült, viszont egy erős
és veszélyes ellenséges sereget sikerült tönkrever-
ni.
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Princess Cornelia

This unit takes 2 less

damage in battle.

Allies of this character lose

all special powers and

take 1 less damage in battle. 

Loyal subjects! Follow me to war!

WARRIOR

6 8

Uraurauraaaaaaaaaaa!

DORGASTHE STEEL HURRICANE

Add 2 Battle dice when attacking.

AGGRESSIVE

ALLY POWER

5
4

All I can do is pray that asfew as possible die…

Princess Amina

This character cannot be damaged whilethere is  left on this space.

All characters that are bound by fate gain the following e�ect:If you defeat this character,they become your ally.

DEFENSIVE

ALLY POWER

CHARACTER POWER

3
1

LYLA
THE ARCANE GENERAL

You’re quite brave to challenge me!

Treat all  as 

for the duration of the battle  

Treat all  as 

for the duration of the battle .

ALLY POWER

CHARACTER POWER

4 3
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Karakterhalál, szövetségesek
Ha egy karaktert annyi vagy több sebzés éri, mint amennnyi az életereje, ez a karakter legyőzetett, meghal -
a lapkáját rakjátok vissza a játék dobozába.

Királysági karakterek halála
Amikor meghal a királysági karaktered, elveszítited a
szövetségeseit és erőforássait, viszont a kezedben lé-
vő kártyákat megtartod. A játékban maradnak azok a
sorskártyák is, amelyek e karaktert kötötték össze bi-
rodalmi karakterekkel - akkor is, ha már nem teljesít-
hetők.

Ha karaktered úgy halt meg (például a reménytelen-
ség eseménykártya miatt), hogy még maradtak sereg-
jelzői      , ezek átállnak a Birodalomhoz, normál 
egységként.

Ezután válassz egyet a még nem használt királysági
karakterek közül - a következő fordulótól őt fogod
irányítani. E forduló utolsó fázisában, a forduló vé-
gén rakd le a lapkáját bármelyik (akár birodalmi!) 
terület üres kezdőmezőjére, valamint vedd el a 
készletből az előkészületek alapján neki járó sereg-
jelzőket és erőforrásokat.

A már halott királysági karakter volt szövetségeseit
eseménykártyák újra játékba hozhatják a Birodalom 
oldalán.

Birodalmi karakterek halála
Amikor meghal egy birodalmi karakter, vegyétek le
lapkáját a játéktábláról, kivéve, ha egy különleges 
képesség vagy a sors miatt szövetségessé válik (l.
lentebb). 

Dobjátok el a sorskártyáját; ha utóbb feltámad e ka-
rakter, amikor szükéges, húzzatok neki új sorskár-
tyát.

Szövetségesek
Az ellenségek olykor a királysági karakterek (vagy 
a hercegnő) szövetségeseivé válnak. Ilyenkor vegyé-
tek le e birodalmi karakter lapkáját a játéktábláról.

Ha a birodalmi karakter egy királysági karakter szö-
vetségesévé vált, a karaktered megkapja a birodal-
mi karakter szövetségesi képességét. Ezt úgy jelöld,
hogy a birodalmi karakter kártyáját csúsztasd úgy a
karatered kártyája alá, hogy csak ennek a képesség-
nek a szövege maradjon látható.

A hercegnő viszont nem jut a szövetségesei miatt új
képességekhez; ellenben minden szövetségese miatt 
1-gyel csökken a csatákban az őt ért sebzés.

Jótanácsok
Ez egy kooperatív játék, ráadásul az utánpótlás legalább olyan
fontos, mint a csata.

Az erős képességekkel, nagy seregekkel rendelkező karakterek
könnyen elsöprik ellenfeleiket - de az ilyen karakterek életben
maradásához az kell, hogy a többiek állandóan küldjenek ne-
kik erőforrást. 

Ne csak csatázzatok, hanem segítsétek egymást képességeitek-
kel, óvjátok a hercegnőt - csak így győzhettek.

Első játéknál zavaró lehet  a hercegnő kissé kaotikus viselke-
dése. Próbáljátok kitalálni, mit fog tenni a hercegnő, és esze-
rint tervezzétek meg saját akcióitokat.

A hercegnő rendkívül erős egység, és olykor bizony célszerű
kihasználnotok a képességét, még azon az áron is, hogy meg-
sebesül. Életben kell maradnia a játék végéig, de azt teheti 1
életerővel is.

Olykor fel kell áldoznotok magatokat. Hiába tartjátok életben
karaktereteiket, ha közben a Birodalom megnyeri a játékot.
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 Lakeside City 

    

1

1

- 1

- 1

5

5

2

2

Zyne
THE SHREWD GENERAL

You gain 1 action each turn.

COMBAT

4 5  6 4 5  6

2 3 2 3

1 1

Now is the time to show our loyalty,

and our determination. March on!

6 6

LYLA
THE ARCANE GENERAL

You’re quite brave to challenge me!

Treat all  as 
for the duration of the battle  

Treat all  as 
for the duration of the battle .

ALLY POWER

CHARACTER POWER

4 3

Zyne, a maga 6 seregjelzős         egységével, meg 
akarja támadni Lylát, akinek 3 seregjelzője       
van (hála a végzetkijelölte ellenség kártyának), és
aki egy 1-es védelmű        városban tartózkodik.
Zyne-nek 4 akciója van.

1. akció
Zyne az úton mozog, ezért 5 erőforrást          kell 
fizetnie.

2. akció
Utána bevonul a városba, ezért 6 erőforrást    
kell fizetnie.

Csatára kerül sor. Mivel 6 seregjelzője van, Zyne 6
kockával dobna, de a város védelme miatt ez 5 
kockára csökken. Mivel nagyot akar sebezni, kiját-
szik egy rajtaütést, amiért kap 3 pluszkockát, vagyis 
végül összesen 8 kockával dob.

Miután dobott, az eredmény: 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2 és 1.

Összevetve az eredményt Zyne karakterkártyáján a 
támadási táblázattal, 5    -a van, 2   -je és 1     -e, 
ez utóbbi 1 Zyne-t ért sebzést jelent. Ráadásul rop-
pant sajnálatos módon Lyla különleges képessége 
az, hogy a     -kből     -eket csinál, így végül az 
eredmény 5      és 3     .

Zyne elosztja a találatait Lyla 3 seregjelzője        és
a harci ereje       (ami szintén 3-as) között. Általában
célszerűbb a találatokat      a seregjelzőkhöz
rendelni, mivel ezzel lecsökken az ellenséges egy-
ség létszáma - de most, mert sok      -a van, Zyne
úgy gondolja, lehetősége van végezni Lylával, aki-
nek, ha továbbra is életben marad, még nagy prob-
lémákat okoz a különleges képessége.

Természetesen először 3 kockát Lyla 3 seregjelző-
jéhez         kell rendelnie, csak utána rendelhet 
hozzá kockákat magához Lylához. Úgy dönt, 1      -
ot és 2      -t rendel Lyla 3 seregjelzőjéhez. 4     -a
és 1     -e maradt, ebből a 4    -ot Lylához rendeli,
az 1     -t pedig félrerakja.

A birodalmi egység veszít 1 seregjelzőt, Lyla pe-
dig annyit sebződik, amennyi az életereje, így le-
győzetett és el kell távolítani.

Maga Zyne nem sebződik a félrerakott eredmény
miatt (mivel Lyla összes seregjelzőjéhez         ren-
delt kockát, ahogy Lyla 3-as harci erejéhez is
hozzárendelt 3 kockát, a félrerakott kocka nem
számít); ugyanakkor 2      -t hozzárendelt ellen-
feléhez, így 2-t sebződik. Elvesz a készletből 2
      -t és lerakja azokat Zyne karakterkártyájára.

Hiába volt a rajtaütés, Zyne-nek nem sikerült 
teljesen megsemmisítenie a birodalmi egységet,
így most kénytelen visszavonulni az útra. A vá-
ros továbbra is a Birodalom markában van, vi-
szont Lyla meghalt és a csapatai jelentősen le-
gyengültek. Zyne következő támadásával szinte 
biztosan beveszi majd a várost, és ott elég erő-
forrást gyűjthet be ahhoz, hogy utána a főváros 
ellen vonulhasson.

Zyne-nek még mindig van 2 akciója. Arra gon-
dol, hogy...

Példa a mozgásra és a csatára

1

2
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 A karakterek rövid leírása

         Cornelia hercegnő
               16 éves lány

Cornelia az astoriai királyi dinasztia utolsó túl-
élője. Amikor elesett a főváros, egyedül neki 
sikerült elmenekülnie egy kisebb csapat hűsé-
ges katonával és szolgával. Merész kitörésük
után egész a tengerparti ősi kastélyig lovagol-
tak, messze a fővárostól - itt gyűjtötte össze 
saját seregét. A királyi sereg töredékeiből, hű-
séges alattvalókból és szerencsevadászokból
álló sereg napról napra nőtt, és így egy nap
megindult, hogy visszaszerezze atyja trónját.

Vezérként tapasztalatlan, de eltökéltsége és
fiatalos lelkesültsége sokakat vonzott lobogója
alá. Bizonyosan kegyes és jó királynő lesz 
belőle - amennyiben túléli ezt a hadjáratot.

Annelie, az ifjú stratéga
17 éves lány

A főváros eleste előtt Annelie a királyság ke-
leti részén lévő katonai akadémián tanult. 
Nem sokkal a főváros bevétele után a biro-
dalmi sereg az akadémiának otthont adó vá-
rost is lerohanta volna - de Annelie a kadétok
élére állt és könnyedén visszaverte a támadó-
kat.

Iskolai előmenetele lenyűgöző, de gyakorta
ideges bicebócaként botladozik, ezért tanárai 
és diáktársai körében vegyes volt a megítélé-
se. A valódi ütközetekben azonban bebizo-
nyosodott tehetsége. Kiváló stratéga és tak-
tikus, remek parancsnok, és akik még mint
diákot ismerték, azoknak gyorsan megválto-
zott a véleménye. Amikor azonban éppen
nem csatázik, még mindig hajlamos kétbal-
kezes kislányként szerencsétlenkedni, és
sokan csodálkozva figyelik természetének
e kettősségét.

Donia, a homoklány
19 éves papnő

Donia a királyság egy etnikai kisebbségének
a vezére - őket általában a “homok népének”
nevezik. A csillagok vándorlásából kiolvassa
a jövőt, társalkodik a Menny és a Föld ele-
mentáljaival. Azt beszélik, sok-sok papnő óta
az ő képességei a legerősebbek.

Egy éjjel rossz óment jelentő csillag jelent 
meg az égen és Donia látomást látott, amely-
ben sötét felleg takarta be az ország jövőjét.
Másnap reggel megtörtént a Birodalom táma-
dása. Amint hallott a hercegnő meneküléséről,
Donia azonnal csatlakozott hozzá harcosaival
együtt.

Gato, a félsárkány
43 éves sárkányfattyú

Gato egy ember és egy emberalakot öltött sár-
kány gyereke. Sárkányidőkben mérve még na-
gyon fiatal, és félsárkányként ereiben kihaló-
félben lévő fajtája ősi vére kering. Napjait 
aszketikus gyakorlatokkal töltötte a fehér sár-
kány, Zoroaster irányításával, a célból, hogy
így uralni tudja a sárkányvér eredendő bruta-
litását.

A birodalmi invázió után Zoroastert és Gatót
birodalmi katonák támadták meg, akiket Da-
haka, a fekete sárkány vezetett. Zoroastert
megölték, Gatót láncra verték, és így, súlyos
sebekkel borítva egy szakadékba vetették.

Sárkányvéré ősi erejének köszönhetően azon-
ban Gato életben maradt. Előbb eltemette Zo-
roastert a sárkányok titkos temetőjében, most
pedig arra tette fel az életét, hogy bosszút áll-
jon mestere gyilkosain.

Godfried, a templomos lovag
32 éves férfi

Godfried templomos lovag, aki a Keleti Egyház
tagjaként azt a Napistent szolgálja, akinek befo-
lyása palástként terül az egész kontinensre.

Astoriában államvallás a Napisten kultusza, így
nagyon erős itt az Egyház. A Birodalom invázi-
ója utána az Egyház a királyság védelmére küld-
te Godfriedet és a Hajnallovagokat - hivatalosan 
azért, hogy védjék meg a híveket a gonosztevők-
től. Valójában az Egyház attól fél, hogy ha a Bi-
rodalom megszilárdítja uralmát az ország földjén, 
az Egyház elveszíti automómiáját.

A Birodalom a maga részéről el akarja kerülni a 
nyílt összecsapást az Egyházzal az astoriai hódí-
tás idején - az Egyház azonban felvállalja a kon-
frontációt.

A hívekért - és persze az Egyház jövőbeli jobb 
pozíciójáért - harcoló templomos lovagok a her-
cegnő lobogója alá gyűltek és készek életüket 
adni Astoria felszabadításáért. Hitük az ő pán-
céljuk, rendíthetetetlenek és kiváló harcosok, a 
hercegnő hadának talán legkiválóbbjai.

Josephine jóasszony, a gazdag
                 kereskedő

47 éves asszonyság
Josephine jóasszony merész szívű nő, aki 
markában tartotta a kereskedelem jó részét a
legdélibb kikötővárosban.

Mikor még ifjú volt, férjhez ment egy boltos-
hoz, aki hajózási cikkeket árult. Josephine ki-
tanulta az üzlet fogásait és nagy segítsége volt
férjének. Amikor azonban a járvány elvitte az
emberét, kénytelen volt teljesen átvenni a bolt
irányítását.

Egy idő után már nem csak hajózási cikkeket,
hanem hajókat árult - és ez még csak a kezdet
volt.

Figyelemmel kísérte a belvidék kereskedelmi
lehetőségeit és mindig is arra várt, hogy a kirá-
lyi család beszállítója legyen. Most azonban
teljesen megváltozott a helyzet és Josephine
végül úgy döntött, ahelyett, hogy a Birodalom
oldalára állna, inkább kinyilvánítja hűségét a
hercegnő felé. A főváros felszabadítására in-
duló sereg elsősorban az ő anyagi támogatá-
sávál tudott összegyűlni.
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          Magnus, a remete
       57 éves öregember

Magnus varázsló, aki a világtól elvonulva élt egy
erdő mélyén. Korábban a királyt szolgálta udva-
ri varázslóként, azonban belefáradt az intrikákba
és a bürokraták haszonlesésébe. Miután közeli
barátja, Havok lovagkapitány nyugdíjba ment,
hamarosan Magnus is követte a példáját és oda-
hagyta az udvart.

Egy nap üzenezet kapott Havoktól, hogy elesett
a főváros és hogy segítsen neki sereget toboroz-
ni. Magnus először visszautasította a kérést, mi-
vel végképp megcsömörlött a világtól; azonban 
képtelen volt ölbe tett kézzel nézni, ahogy régi 
barátja beleveti magát a veszélyekbe, és végül, 
ha vonakodva is, de beleegyezett, hogy csatla-
kozik a harcához.

          Havok, a vén lovag
    61 éves öregember

Havok híres lovag volt, kapitány, a királyság
haderejének egyik oszlopa.

Nyugdíjba vonulása után a hercegnő szemé-
lyes testőre lett. Amikor azonban betöltötte az
58-at, erről a pozíciójáról is lemondott, hogy
visszavonuljon a királytól kapott vidéki udvar-
házába, közel a keleti határhoz.

Olyan hamar elesett a főváros, hogy már nem
volt ideje csatlakozni a védőkhöz - emiatt tel-
jesen elöntötte az epe. Amikor megtudta, hogy
Cornelia hercegnő életben van, apró kis csa-
patával sietett hozzá, hogy lobogója alá álljon.
Öregemberhez képest vidám és eleven férfiú,
akinek szívét azonban betölti a bosszúvágy;
mindenesetre egyike a hercegnő legjobb ta-
nácsadóinak.

Ilsahati, a Szél Királya
484 éves elf férfi

Az Útvesztőként emlegetett erdősségben élő el-
fek királya. A magas civilizációs fokot elért el-
fek évszázadokkal ezelőtt kötötték meg a maguk 
szövetségét a királysággal, és azóta immunitás-
ban élnek Astoria határain belül.

Az elfek általában nem vesznek részt az emberek 
háborúiban, de Ilsahati úgy érezte, a Birodalom 
veszélyt jelent autonómiájukra - emellett a biro-
dalmi seregben olyan gonosz fajok is szolgál-
nak, amelyeket az elfek rendkívüli módon gyű-
lölnek. E megfontolások miatt Ilsahati úgy dön-
tött, most az egyszer katonai támogatást nyújt a
hercegnőnek. Az elfek az íjászat mesterei, a tá-
volból, szinte láthatatlanul vadásszák le ellensé-
geiket; bár csak kevesen vannak, képességeik
ellensúlyozzák létszámuk hiányosságait.

Mirza, királyi testőr
22 éves hölgy

Mirza a Királynői Testőrség parancsnoka volt,
ők gondoskodtak a király második felesége, 
Malene királynő biztonságáról. Az egységben
kizárólag nők szolgáltak, megannyi képzett
harcos, akik szükség esetén könnyen elvegyül-
tek az udvar népe közt. Szépségüket csak har-
ci képességeik múlták felül.

A Királynői Testőrség kivette a részét a fővá-
ros védelméből. Hősiesen küzdöttek, de belát-
ták, hogy a csata elveszett. Malene utasította
az egység tagjait, hogy meneküljenek el és
másutt folytassák a harcot a királyságért. Si-
került kitörniük a fővárosból, de közben szét-
szóródtak - magát Mirzát végül egy apró kis
faluban kerítették be.

A helyzete reménytelennek látszik, de innét
lendül ellentámadásba!

      Hegyimacskák Falkája
                     Fara, 26 éves nő

                  Anthony, 18 éves ifjú
                  Norrick, 37 éves férfi

A Hegyimacskák Falkájaként ismert csoport 
eredetileg olyan volt földművesekből és zsoldo-
sokból állt, akik képtelenek voltak a törvénye-
ket betartva élni. Csak kis részük volt valódi bű-
nöző, a nagy részük másképp nem tudott elég
ennivalóhoz jutni. Magukat lovagias rablóknak
gondolták, akik csak a gazdag kereskedők ko-
csijairól loptak. Nem voltak a királyság hűséges
alattvalói, de amikor látták, hogyan bánik a Bi-
rodalom a falvakban élő barátaikkal és rokona-
ikkal, a Hegyimacskák Falkája magába olvasz-
totta a menekülőket és gerillaháborúba kezdett.
Láthatólag nem tetszett nekik, hogy idegen ka-
tonák vonulnak be a Hegyimacskák Falkája 
saját vadászterületére.

A Falka mostani vezetője Fara, az előző veze-
tő lánya. Merész és határozott nő, akinek kü-
lönös tehetsége van ahhoz, hogy rátaláljon 
azokra a kétes alakokra, akik szívesen csatla-
koznak hozzá.

Urgan, az Erődkirály
132 éves törpe férfi

A törpeklánok főkirályaként Urgan a királyi csa-
lád szövetségese volt. A törpe társadalom auto-
nóm és egy kiváló minőségű ércet adó bánya a
szíve; a bányaváros idővel törpekirálysággá nőt-
te ki magát. A birodalmi invázió éppúgy sújtotta
a törpéket, mint az embereket, ráadásul az Asto-
riai Királyság hű - és jövedelmező - szövetsége-
se volt a törpéknek; így azután mikor Urgan 
meghallotta, hogy Cornelia hercegnő sereget 
gyűjt, ő is csatlakozott hozzá törpe harcosaival.
A törpék a csatákban rendíthetetlenek, a bánya-
munkáknak hála pedig rendkívüli módon bírják
a fáradalmakat, az emberi katonák aligha vethe-
tők velük össze - legalábbis a törpék véleménye
szerint.

Zyne, a ravasz tábornok
25 éves férfi

Zyne 19 évesen hagyta el az otthonát, hogy 
közönséges kapuőrként vigyázza a fővárost. 
Azonban az elkövetkező hat évben nevet 
szerzett magának a barbárokkal vívott össze-
csapásokban. Egy kis csapatot vezetve kivá-
ló tehetséget mutatott, egyik barbár tábort 
foglalta el a másik után. Végül a keleti határ-
nál a barbárok fő települését is sikerült beven-
nie, kiűzve a barbárokat a királyságból.

A főminiszter meg a többi udvaronc, akik a
normál előléptetési rendet pártolták, irigyek
lettek a fiatalemberre, aki ilyan gyorsan ilyen
magasra jutott. Rendes kinevezés helyett a
“Kelet tábornoka” címet kapta meg és vele
a keleti határnál lévő csapatok feletti parancs-
nokságot. Inkább volt ez lefokozás, mint elő-
léptetés: Zyne új posztján, egy erődben alig
maroknyi katona szolgált. Utólag kiderült 
persze, milyen szerencséje volt megint: egy-
sége épségben úszta meg a Birodalom invá-
zióját, és most, hogy a hercegnő a főváros
felszabadítására indul, hű alattvalóként a
szolgálatára állhat a 11. határőriző sereggel
együtt.
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       VIII. Lionel császár
        58 éves öregember

A Leganiai Birodalom jelenlegi uralkodója, 
egyben az astoriai királyi dinasztia távoli roko-
na. Ez utóbbi - legalábbis saját vélekedése sze-
rint - feljogosította az invázióra. A célja, hogy
a két országot saját dinasztiája alatt egyesítse.

Egykor jó uralkodó volt, aki sosem élt vissza a
hatalmával; még a saját alattvalóit is meglepte,
hogy élete alkonyán mennyire militarizálódott.
A népe zöme azonban így is hűséges maradt
hozzá, és azok, akik mégis felemelték ellene a 
szavukat, száműzetésbe kerültek.

Most pedig a háború lágjai égetik fel Astoria
békés királyságát. Lionel császár ott ül az új
trónján, és néhányan azt suttogják, hogy az ő
szemében pedig az őrület lángjai lobognak. 
Kiderül valaha is, miért változott meg ily hir-
telen a személyisége?

     Amina hercegnő
              15 éves lány

Amina Lionel császár legfiatalabb leánya. Gyer-
meki megjelenése és nyájas beszéde népszerűvé
tette a birodalmi udvarban. Nincs katonai tehet-
sége, de ösztönös tehetséggel ért szót az embe-
rekkel, így azért küldték, hogy mediátorként te-
remtsen rendet a hódítás káoszában. Kedvessé-
ge és diplomáciai képességei még a háborútörte
Astoriában is működtek. Eleganciája, ahogy 
békében és háborúban egyaránt viselkedik, el-
nyerte számára katonái hűségét és szívét.

Bár némiképp önző, ezt fiatalsága és pozíciója
számlájára írhatjuk; alapvetően azonban jó a 
szíve. Zavart ijedtséggel figyeli az apjában be-
állt változást, és gyakorta látták, ahogy az ap-
jáért imádkozik a monostorokban.

         A Fekete Lovag
       ismeretlen korú és nemű

A Fekete Lovagként ismert személy egy, a he-
gyek lábánál épült várkastély ura. Ez a vidék
régóta független mindentől, a Fekete Lovag és
alattvalói nem tettek hűségesküt semmilyen 
birodalomnak vagy királyságnak.

A Fekete Lovag neve számos háborús történet-
ben felbukkan: mindben hatalmas az ereje, de
ennél többet nem tud róla senki se. Számosan
úgy vélik, valóban mindig másik harcos viseli
a páncélt, mások szerint egy halott szelleme
lakozik a titokzatos lovag vértjében.

A Fekete Lovag az ujját sem mozdította a Bi-
rodalom támadásakor, nem is csatlakozott a
támadó haderőhöz. Talán ezek a szemek, 
amelyek a sisakrostély mögött lángolnak, az
egyetlenek, akik látták, mivéle rettenetes 
igazság lapul meg e háború mögött.

Dahaka, a fekete sárkány
175 éves hím sárkány

Dahaka relatíve fiatal példánya a sárkányok leg-
agresszívebbnek tartott alfajának, a fekete sárká-
nyoknak. Bár általában nem érdeklik a percem-
berkék hiábavalóságai, mégis odakölcsönözte a
Birodalomnak az erejét, cserébe a lehetőségért,
hogy harcba szállhat a fehér sárkány, Zoroaster
ellen és legyőzheti azt, kirabolva fészkét és el-
ragadva kincseit. Sikerrel is járt, és jelenleg Zo-
roaster volt lakhelyén tartózkodik.

Most, hogy céljai teljesültek, Dahaka arra vár,
hogy a Birodalom teljesen meghódítsa Astoriát.
Ekkor fogja terve újabb lépését végrehajtani, 
kiűzve a birodalomiakat a volt királyság terüle-
téről, létrehozva a saját országát.

Demian, a Sötét Báró
    387 éves vámpír

A birodalom egyik nemes családjának feje - de
valójában halhatatlan vámpír, aki időről időre
saját fiaként és örökéseként jelenik meg az em-
berek világában. Demian azon kevesek egyike,
akik még emlékeznek a régi birodalomra.

Réges-rég egy másik vámpír szeszélyéből nyert
vámpírlétet. Az egykori arisztokrata mára bele-
unt a hatalomba, a dicsőségbe, de még saját lé-
tezésébe is. Azonban a császárban beállt hirtelen
változás és a váratlan invázió Astoria ellen fel-
keltette az érdeklődését. A háború közepén ki-
hasította Astoriában a saját kis királyságát és ott 
vár egy új ellenfélre, aki képes felszítani benne 
a tüzet.

       Acélvihar Dorgas
   37 éves férfi

A birodalmi tanács tagja, de mégis, rejtelmek
övezik. Békeidőben nyájas középkorú férfiú, 
háborúban azonban félelmetes harcossá válik,
akire még a berserker sem elég jó szó. Mindkét
kezében harci bárdot forgatva veti magát az
ellenségre, vérzivatarban törve előre, lemészá-
rolva bárkit, aki elég közel kerül hozzá.

Pontosan tudja, ki és mi ő, élvezetét leli a csa-
tatér őrületében és káoszában - miközben béke
idején példás családapa. Mi kelti fel ezt a rette-
netes erőszakot e nyugodt lélek legmélyén?

           Exhar, a Jégúr 
          31 éves férfi

Exhar a birodalmi tanács feje, a legkiválóbb tá-
bornok. Bátor és bölcs, számtalan csata győztese,
amelyeket olyan hidegvérrel irányított, mintha
vér helyett jég lenne az ereiben.

Jó szemmel veszi észre a tehetségeket, az elő-
léptetéseknél nem számít nála státus és rokonság
- ahol mások a származást nézik, ott Exhart csak
a képességek érdeklik. Alárendeltjei a végletekig
lojálisak hozzá.

Titokban megkérdőjelezi a császár zavaros, kap-
kodó katonai akcióit, de a nyugalom álorcáját 
erőlteti magára. Miután elesett Astoria fővárosa,
a főhadiszállását egy olyan erődben rendezte be,
amit egykor az Astoriát zaklató barbárok elleni
védekezés céljából emeltek.

Exhar igyekszik mindent megtudni Astoriáról,
az ország földjéről és népéről, tudván tudva, 
hogy előbb-utóbb szembe kell majd néznie egy
lázadással.

Gregorio, a pap
          43 éves férfi

Az Éjisten papja, az istené, aki a Napisten ellen-
téte és ellensége. A halál nem más, mint az élet
másik fele, és az Éjisten az, aki uralja ezt a Túl-
oldalt, az éjszaka és a halál földjét. Az Éjisten
nem eredendően gonosz, követőinek száma nem 
elenyésző. Gregorio azonban még közöttük is 
fanatikusnak számít, csak a halál koncepciója
foglalkoztatja, csak azon fáradozik, hogy meg-
növelje ura országát. Jelenleg a császár kísére-
tének tagja, és az ő jóváhagyásával folyamato-
san végezteti ki az Astoriához hűségeseket, az
Éjistenhez küldve őket. Eddig még senkinek 
sem sikerült megálljt parancsolni őrültségének.
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  Irvin és Marianne, az
            Ikercsillag
          21 éves ikerpár

Irvin és Marianne, akik csak nemrégiben tettek 
szert hírnévre a birodalmi seregben, az egyik ne-
mesi család leszármazottai.

A fivér, Irvin, óvatos taktikus, míg a nővér, Ma-
rianne, a rajtaütések mestere. Jól kiegyensúlyoz-
zák egymás hibáit, így együtt nagy katonai sike-
reket értek el. Mostanra már mindketten saját
seregnek parancsolnak.

Külön-külön sem megvetendő vezérek, de ha
együtt vannak, szinte legyőzhetetlenek; oly-
annyira, hogy az már a birodalmi tanácsnak is 
fejfájást okoz.

       Az Abyss Királya
            kortalan, nemtelen

Az Abyss Királya démoni lény, akit ősi rituálé-
val idéztek meg a császár szolgálatába. Nem
más, mint a kapzsiság ideájának megtestesülése,
ezért nem csupán szétveri a királyság seregeit,
hanem pusztasággá változtatja Astoria egész ré-
gióit. És ez még nem minden: seregében ott
harcolnak alattvalói, önmaga kisebb hatalmú,
de még mindig rendkívül veszélyes változatai.

A lény még mindig nem elégedett - soha nem
is lesz az -, így még mindig az országot járja,
hogy minél több dolgot elnyelhessen. Már a
Birodalom sem képes kontrollálni ezt a vonu-
ló katasztrófát, ami halált vet és pusztítást arat.

           Kostov kancellár
           51 éves férfi

A birodalmi tanács rangban negyedik tagja,
ügyes politikus, a birodalmi sereg belső ügyei-
nek intézője. Remekül alkalmazkodik a körül-
ményekhez, de hajlamos megvesztegetéssel
gondoskodni a problémák megoldásáról; ám
bárhogy is, ő az, aki mindig is sikeresen meg-
védelmezte a Birodalom fő erőforrásait.

Jelenleg Astoria egyik volt kereskedővárosá-
ban tartózkodik, azon ügyködve, hogy minél
előbb becsatornázza az itteni kereskedelmet 
a Birodalom vérkeringésébe. Eközben persze
arra is figyel, hogy a saját erszényét is meg-
tömje.

 Lyla, a titokzatos tábornok
28 éves nő

Lyla, szintúgy a birodalmi tanács tagja, lenyű-
göző jelenség, a birodalmi sereg fontos vezető-
je.

Nem csupán a hadimesterségek minden fajtájá-
ban járatos, hanem az intrika és szóbeszéd mes-
tere is. Legalább harmincszor nézett már far-
kasszemet a halállal, ezért a saját katonái is ret-
tegik és a “Háború Istennőjeként” emlegetik.

Hírhedett dühkitöréseiről és mocskos beszédé-
ről, de arról is, hogy a végletekig lojális a tehet-
séges alárendeltjeihez és hogy megveti azt, ha
valaki származása, családja révén jut előnyök-
höz.

Úgy véli, túl hamar ért véget a hadjárat, túl
könnyen, így most a lázadásokra vár, hogy el-
lenük folytathassa a harcot.

Ravinith, a nekromanta
ismeretlen korú nő

Ravinith nekromanta, a halálmágia mestere. 
Sötét tudományainak hála már számtalanszor
új életre kelt a halálból. Ahogy egyre ocsmá-
nyabb tudásra tett szert az évek során, ahogy
visszatért a halálból megint és megint, úgy szi-
várgott el maradék embersége. A háborúban 
lemészároltak lelkét tervezi felhasználni, hogy
még nagyobb nekromantikus hatalomhoz jus-
son. Feldúlja a temetőket is, mit sem törődve
az elhunytak emlékével - csak saját maga és
halhatatlansága megőrzése érdekli.

Egyedül, csatlósok nélkül vett részt a háború-
ban, de minél többen estek el a csatákban, an-
nál nagyobb erőt harácsolt össze - most már
hatalma szinte végtelen.

Rozie, az ősi fegyver
kortalan androidnő

“Rozie” mechanikus lény, akire az Astoriai Ki-
rályság valamely ősrégi romja között bukkan-
tak. Teste olyan fémből készült, ami ismeretlen
a jelenkor kovácsai számára, erősebb, kitartóbb
minden emberi testnél.

Felfedezése után a királyság egyik laboratóriu-
mában őrizték, a főváros elestével pedig ő is a
Birodalom kezére került. Ekkor felébredt, de
mert nem kapott pontos parancsokat, azonnal
megszökött. Jelenleg azoknál a romoknál, ahol 
megtalálták, vár rég halott mestereire, és eköz-
ben mindenkire rátámad, aki a közelébe jön.
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Magyarázatok a kártyákhoz
Királysági karakter-
kártyák
Cornelia hercegnő (Taktikus)
A hercegnő csak taktikusként engedi, hogy be-
leszóljatok az akcióiba. 3 akciója van, bárhogy
mozoghat és begyűjthet, bármerre mozoghat
(de az eseménykártyák miatti mozgásra a nor-
mál mozgási szabályok vonatkoznak). Nem
toborozhat, nem adhat át sereget/erőforrást,  és 
nem húzhat kártyákat.

Donia, a homoklány
Ha Donia meghal, a legfelső eseménykártyát
egyszerűen forgassátok vissza.

A laphúzásos különleges képessége nem számít 
“végzetnek” - a használata után még mindig 
végrehajthatsz végzetakciót.

Gato, a félsárkány
Lehet serege, ha egy szövetségese megnöveli a
parancsnoklását - de mozgásnál ilyenkor sem
fizet erőforrásokat.

Urgan, az Erődkirály
A terep nehézsége nem hat rá, függetlenül attól,
hogy ez éppen jó vagy rossz a számotokra.

Hegyimacskák Falkája
A Falka akkor kap erőforrásokat, amikor csatá-
ban végez ellenségeivel (azaz ellenséges sereg-
jelzőkkel         ); akkor viszont nem, amikor
kártyahatásokkal pusztít el seregeket. 3 sereg-
jelző         megöléséért 6 erőforrás jár. Magá-
nak az ellenséges karakternek megsebzéséért,
megöléséért nem jár erőforrás.

Birodalmi karakter-
kártyák
Lyla, a titokzatos tábornok
Egyes királysági karakterek képessége az, hogy
    -ból      -t csinál. Ezek azelőtt jönnek létre, 
hogy Lyla a     -ból     -t csinálna.

Aminan hercegnő
Ez a karakter nem sebződhet meg, ha a csata
kezdetén volt - bármekkora - serege. Támoga-
táskártyákkal se sebezhető meg.

Rozie, az ősi fegyver

a különleges képességét, legyőzött birodalmi
karakternek tekintendő, így hathat rá a bűnbá-
nat támogatáskártya vagy a halhatatlanság 
átka eseménykártya.

Demian, a Sötét Báró
Szövetségesként az a különleges képessége, 
hogy elvesz 1 seregjelzőt egy szomszédos me-
zőről, a sajátjára rakva azt. Ez a képesség nem
hat sem Lionel császár, sem a Fekete Lovag
egységeire.

Dahaka, a fekete sárkány
Különléges képessége még akkor is hat, ami-
kor a hercegnővel csatázik: mivel 5-ös a harci
ereje, ha összecsapnak, a hercegnő egységét
10 sebzés éri.

A Fekete Lovag
Ellenség ugyan, de nem a Birodalomból; így 
nem számít, amikor Lionel császár harci erejét
kell kiszámolni, ahogy a totális háború ese-
ménykártya sem hat rá.

Támogatáskártyák
• Csak saját körben játszható ki olyan támo-

gatáskártya, ami nem “csata közben”-es.

• “Csata közben”-es kártya saját körön kívül
is kijátszható, de csak saját karakterre, más
karakterére nem.

Gyógyital
Ez a kártya átadható a hercegnőnek, aki a her-
cegnőfázis kezdetén azutomatikusan felhasznál-
ja, hogy gyógyuljon 2 életerőt; utána el kell 
dobni ezt a kártyát.

Kigúnyolás
E kártya végrehajtása (első mozgás) során csa-
tára kerülhet sor; ha így van, a csata után kerül
sor a második mozgásra - ami miatt akár egy
újabb csatára is sor kerülhet ugyanazon egység
ellen.

Oltalom
Csak az aktuális kör eseménykártyájának hatá-
sa védhető ki vele, az előző fordulókból maradt
folyamatos hatások nem.

Csak saját körben játszható ki, és ilyenkor sem
csinálja vissza a már eddig létrejött hatásokat.

Sorskártyák
Kicsikart tisztelet
Csak olyan karakter teljesítheti, akit a sors eh-
hez a karakterhez kötött.

Ördögi csapda
Ha ez a lap a hercegnő egységét sebzi meg, a
kezdőjátékos dönt a sebzés kiosztásának mi-
kéntjéről.

Barát vagy ellenség
A királysági egység azonnal mozog. Ha e lap
akkor hajtódik végre, amikor a karakter egy
szomszédos mezőn van, nyomban csata lesz.

Elveszett családtag
A szöveg helyesen: “Ha a szomszédba mozog
egy másik királysági karakter, nem az, amely-
hez e karakter kötve van, e karakter a szom-
szédba mozgó karakter szövetségese lesz.”

Szerelem első látásra
A kártya a két karakter nemét veszi figyelem-
be. A Hegyimacskák Falkája mindkét nemű-
nek számít, így mindig célpontja lehet e lap-
nak.

Zsoldos
Egyértelműsítés: a zsoldos felbérléséhez el
kell költeni ama 10-et.

Eseménykártyák
Birodalmi elnyomás
A hatás akkor is létrejön, ha speciális képessé-
gekkel vagy támogatáskártyákkal (pl. tűztakti-
ka) távolítotok el ellenséges seregjelzőket. Ha
például Magnus képességével eltávolítotok 2
       -t, 4       jár ezért.

Orgyilkosok
Kockadobással határozzátok meg a vétlensze-
rű játékost.

Atyáink fegyvere/Reménytelenség
Ha ez a lap a hercegnő egységét sebzi meg, a
kezdőjátékos dönt a sebzés kiosztásának mi-
kéntjéről.

Hirtelen rosszullét
Az e hatás megszüntetéséhez szükséges 10 erő-
forrást nem szükséges egyetlen akcióval átadni
- több átadásakcióival is teljesíthető, amennyi-
ben azok összeadják a 10 erőforrást.

Kétségbeesett ellentámadás
Egyes királysági karakterek képessége az, hogy
    -ból      -t csinál. Ezek azelőtt jönnek létre, 
hogy e hatás a     -ból     -t csinálna.

A halhatatlanság átka
A játékosok közösen döntik el, hová rakják le a
karaktert. Ha VIII. Lionel császár nincs a játék-
táblán, a lap hatása nem hajtódik végre.

Helyszínlapok
Előretolt tábor
A helyszínlap útjain a terep nehézsége “+1”-
ként szerepel, de ez nyomdahiba: az úton a
terep nehézsége “-1”, így ennek tekintsétek.

Ha Rozie-t eltoválolítjátok, hogy megfizessétek
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