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Világtábla
Ezen fog-
tok utazni
a játék 
négy év-
szakában.
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SupplyTravel

Renown Bonus

At the end of each Camp, gain 
renown shown on the highest 
wagon number with supplies.

4

Camp Action City Action

Hunt:  Gain 2 supply token, 
plus 1 additional supply 
token for each Hunter in 
the Warband.

Enhanced Training

Place 1 training token in this  
location on the board for each internal 
or external event you win. Once 

upgraded to silver banner rank.

Buy Supplies

5 supply counters3

Starting Renown

 Additional supply cost 
when traveling to the next event location.

Normal Travel:  Move from one event 
location to the next. Costs 1 supply token.
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B

A C

D

Follow
er

Ba
nn

er
m

an

Warband

VarlClansmen

Camp Action City Action

Promote:  Gain followers 
from the warband. Draw 
1 follower card, plus 1 
additional card for each 
Provoker in the warband.

Recruit: -1 Training  Penalty

100 Clansmen

10 Varl
Recruit Seasoned: No Penalty

100 Seasoned Clansmen

10 Seasoned Varl

1

2

2

3

Renown Bonus

At the end of each Camp, gain 
the renown shown on the 
highest numbered varl tent 
with a tent token on it.

Starting Renown
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Warband Promotions

During a skirmish if your bannerman 
or follower gains a renown token he 
may spend it to purchase a shield 
token. At the beginning of a new 
season discard 1 shield token from 
this area.
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Place the troop token on the space equal to the amount of tent tokens in the Clansmen and Varl section.
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Speeches
Memories  
of the Fallen

Place 1 pyre token for each follower or 
bannerman defeated in skirmishes, or tent lost 
during an event.

Pyre Completion:  Lose 50 clansmen, 5 varl,  
and reduce Morale by 2.

Deeds of Valor

Gain 1 victory token for 
each enemy defeated 
by your bannerman 
or follower during 
skirmishes. 

Valor Completion:  
Immediately upgrade 

be done in the following 
order:

First: 

Second:  

Third:  

Camp Action City Action

Scout:  Arrange top 2 event 
cards, plus 1 event card 
for each Eagle Eye in the 
warband.

Favors

1. Favors grant passive bonuses to the 
your bannerman during skirmishes. 

2. Favors can be spent to force a role to 
agree with you during an event.

3. Favors can be spent to use that role’s 
follower during a skirmish to absorb 
damage for the your bannerman.

Rally Endurance2 2

Boast 2

Renown Bonus

At the end of each Camp, gain 
the renown shown on the 
highest numbered clansmen 
tent with a tent token on it.

Tavern

1 Victory Piece2

Starting Renown

4

May bank renown at any speech  
location instead of the Renown Bank 

when receiving renown.

Spend Warmaster favor

Add 2 willpower tokens to 
Group Willpower

Keep Warmaster favor

enemy shields

Keep Quartermaster favor

 
2 movement

Keep Keeper of Names favor

Spend Quartermaster favor.

During Camp only consume 
1/2 supplies rounded up.

Spend Keeper of Names favor

During War  events the Clan 
Strength is increased by 2.
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Group Willpower

Rally

Banner Rank
Each Warleader  in the warband grants +1 to Clan Strength. 
Add the total Clan Strength from Morale, Warband, Training, and  
Warleader’s to determine the warband Banner Rank.

Clan Strength

Warband

Training

Camp Action City Action

Inspire:  You may spend 
renown to raise Morale by 

spends an equal amount of 
renown.

Buy Arms: 

1 Training1

1

Renown Bonus

At the end of each Camp,  
gain renown equal to 
warband Banner Rank bonus.

Starting Renown

If the Warband stays in Disorder during War  events, add 
the Defeated card to the Camp Event deck and followers are 
restricted. For each renown you spend, you may bring in 1 
follower to the skirmish.

4

Disorder  –1 to –5

Each negative 
number equals 1 less 
Group Willpower 
during the skirmish.

Silver  5-9

Gain 2 Group 
Willpower.

Bronze  0-4

Gain 1 Group 
Willpower.

Gold  10+

Gain 3 Group 
Willpower. Losses 
from War  events 
are reduced by half 
rounded up. 

You may spend renown tokens 
to gain Group Willpower before 
each skirmish. Each renown 
spent equals 1 Group Willpower. 
Maximum 5 willpower.
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Csatatábla
A csatatáblán fog-
játok végrehajtani
a kézitusákat, ami-
kor is zászlósura-
itok és követőitek
megküzdenek az 
ellenséggel.

4 vezértábla

Mindőtöknek külön
szerepe van a se-
regben: szállás-
mer, a Nevek Őr-
zője, fegyvermes-
ter és főnök.

4 zászlósúrkártya
Mind kaptok szerepeteknek
megfelelően egy zászlósúr-
kártyát. A zászlósuraknak
főként a harci  eseményeknél 
látjátok majd hasznát.

8 követőkártya
Toborzással és események révén
juthattok követőkhöz. Minden
követő speciális szerepet tölt be
a seregben: lehet vadász, fel-
derítő, kapitány, provokáló.

10 kézitusakártya
A kézitusák során ezek a 
kártyák segédletként szol-
gálnak nektek.

89 eseménykártya
Az eseménykártyák leküzdendő
nehézségeket jelentenek,
miközben seregetek előre
küszködi magát célja felé.

Setup

What does the council decide?

Proceed with your mission ignoring the obvious 

weaknesses of the warband.

Retreat to a secure location to gather intelligence 

on the looming threat.

1

2

Of Honor and Oath

It has become clear: you are not  
strong enough to defeat the Dredge.

2

Boersgard

Blotsbalkr

Objective:  Reach 
Blotsbalkr with 400 

clansmen and 30 varl.

Bonus:  If the 
warband reaches 

Skogr they 
immediately 
receive 100 
clansmen 

and 10 varl as 
reinforcements at 
no renown cost.

2

Stoneguard
2 1

1
Bash: Target is moved directly away from this token 1 square. 
If the target has no square to move to it is Stunned.

Scourge
2 1

1
Shatter: Destroy the target’s Shield. Tokens who have received the 

Grunt
3 1

4
Demoralize:  If there is at least 2 Grunts on the skirmish board at the 
start of each round, reduce group willpower by 1.

Slag Slinger
3 3

2
When this token hits a target it moves its movement away 

from all targets.

Bronze banner rank

Bronze banner rank

Silver banner rank

Silver banner rank

Dredge
Ambush

1

2Cuyler
Hunter

3

4

0

Movement

Range

Willpower

Special Ability:   
Pins target

1

2Erika
Eagle Eye

3

3

0

Movement

Range

Willpower

Special Ability:   
Ignores Shield

1

2Gunne
Provoker

2

2

0

Movement

Range

Willpower

Special Ability:  Gain priority 
if enemy banner rank is less

What does the council decide?

A Matter of Honor

bannerman must step down for the good of the 
warband before the upcoming battle.

Dismiss the Warmaster bannerman.

Dismiss the Quartermaster bannerman.

Dismiss the Keeper of Names bannerman.

1

2

3

What does the council decide?

Let Bodil go see his son.

Celebrate Frod’s birth.

Make an o�ering to Denglr.

1

2

3

The Gift of Life

A messenger arrives with news. Bodil has been 

Dredge encampment preparing for battle.

What does the council decide?

Refugees

Down the road, you see a mass of people. As you 
near them, you see they are broken, injured, and 

 
for protection.

Let them join.

Give them supplies and protection.

Ignore them.

1

2

3

Bonus

Objective:  Reach Blotsbalkr with 400 clansmen 
and 30 varl.

Summon the Warband:  Keeper of Names may 
perform his City Action at half cost (rounded up).

Supplies:  Quartermaster receives 20  
supply tokens.

Promote Followers:  Keeper of Names draws 4 
Follower cards that may be purchased at this time.

Bonus
If the warband reaches Skogr they immediately  

receive 100 clansmen and 10 varl as  
reinforcements at no renown cost.

Boersgard to Blotsbalkr
8

10 feladatkártya
A feladatkártyák jelölik ki a sere-
getek számára követendő utat és 
a teljesítendő célokat.

3 paklifedél
Ezeket a három eseménypakli
(külső, belső, tábor-) tetejére
rakjátok, hogy ne lássátok a 
legfelső eseménykártyákat.

30 harcoló jelző

98 egyéb jelző
Ezekkel tartjátok számon a
hírneveteket, ezeket rakjátok
a vezér-, világ- és csatatáb-
lákra.

20 szintjelző
Az arany, illetve az ezüst zászlók
erőt, szintet jelölnek. A kézitusák
során megfelelő szintjelzőket 
kell majd raknotok a harcoló jel-
zőkre.

Tartozékok

Áttekintés
A Zászló-saga: Seregek kooperatív játék 1-4 fő részére. Mindegyi-
kőtöknek nagyon fontos szerepe van a seregben. A játék során kü-
lönféle eseményekre kerül sor, amelyek súlyos döntések, néha 
megoldhatatlan szituációk elé helyezek titeket. A meghozott dön-
tések következményeitől függ a feladatok sikeressége.

Ha, minden valószínűség ellenére elvezetitek a sereget a célig 
úgy, hogy az nem hullott szét, valamint teljesítettétek feladatai-
kat, megnyeritek a játékot.

1
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+ 1

+ 1

+ 1 + 1

+ 1 + 1

+ 1

+ 1 + 1+ 1

+ 1 + 1
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Tartalomjegyzék
Tartozékok  2

Előkészületek  3

A játék kezdetén  5

A fázisok  6

Harc 12

Két- és háromszemélyes játék 14

Egyszemélyes játék 15

Kétszemélyes játékvariáns 16

Kiegészítő: Tárgyak 17

Kiegészítő: Bábuk

    

18

Ebben a fejezetben röviden ismertetjük a játék tartozékait.

Ezek jelölik a kézitusák
során a zászlósurakat, a
követőket és az ellen-
feleket.

Szerepek áttekintése                                    18
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Előkészületek
Az alábbi lépéseket követve készítsétek elő a játékot. Az első játék előtt az összes jelzőt nyomkodjátok ki a keretekből. Ha már végeztetek az alábbi lépésekkel,
elkezdhetitek a játékot (l. az 5. oldalon).

2. A jelzők kupacai
Külön-külön kupacokat alkossatok a hírnév-, akaraterő- és pajzsjelzőkből.

1. A táblák előkészítése
A világtáblát rakjátok ki az asztal közepére. A világtábla mellé rakjá-
tok oda az évszak-, a sereg- és táborjelzőt. A csatatáblát is rakjátok ki 
az asztalra.

 pajzsjelző  akaraterőjelző

e) Tavasz

f) Nyár

 hírnévjelző

c) Normál terepa) Helyszínek
b) Városok

1

seregjelző

Hírnév
A hírnév egyfajta fizetőeszköz. Saját céljaitokat követve 
szereztek és költötök hírnevet - persze mindezt azért, hogy
a sereg megmaradjon és teljesíthesse feladatait.

g) Ősz

h) Tél

i) Rúnakövek*
*A rúnaköves helyszíneknek csak akkor van
szerepük, ha rendelkeztek a Rúnakövek kie-
gészítővel.

b

d

g

c

i

h

f

e

a

d) Nehéz terep

évszakjelzőtáborjelző
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2

Stoneguard
2 1

1
Bash: Target is moved directly away from this token 1 square. 
If the target has no square to move to it is Stunned.

Scourge
2 1

1
Shatter: Destroy the target’s Shield. Tokens who have received the 

Grunt
3 1

4
Demoralize:  If there is at least 2 Grunts on the skirmish board at the 
start of each round, reduce group willpower by 1.

Slag Slinger
3 3

2
When this token hits a target it moves its movement away 

from all targets.

Bronze banner rank

Bronze banner rank

Silver banner rank

Silver banner rank

Dredge
Ambush

Feladatkártyák

Követőkártyák

Kézitusakártyák

Choose
OR

Terrible storms have been assaulting the warband 

with each passing moment. Something must be done 
to raise morale…soon.

Provide extra rations 
and mead to the men, 

praying that a full 
belly will keep the 

men happy.

Rally the soldiers by 
personally leading 
the warband with 
your bannerman.

1 2

An Unrelenting Storm

Bonus

Objective:  Reach Blotsbalkr with 400 clansmen 
and 30 varl.

Summon the Warband:  Keeper of Names may 
perform his City Action at half cost (rounded up).

Supplies:  Quartermaster receives 20  
supply tokens.

Promote Followers:  Keeper of Names draws 4 
Follower cards that may be purchased at this time.

Bonus
If the warband reaches Skogr they immediately  

receive 100 clansmen and 10 varl as  
reinforcements at no renown cost.

Boersgard to Blotsbalkr
8

What does the council decide?

Refugees

Down the road, you see a mass of people. As you 
near them, you see they are broken, injured, and 

 
for protection.

Let them join.

Give them supplies and protection.

Ignore them.

1

2

3

What does the council decide?

Let Bodil go see his son.

Celebrate Frod’s birth.

Make an o�ering to Denglr.

1

2

3

The Gift of Life

A messenger arrives with news. Bodil has been 

Dredge encampment preparing for battle.

What does the council decide?

A Matter of Honor

bannerman must step down for the good of the 
warband before the upcoming battle.

Dismiss the Warmaster bannerman.

Dismiss the Quartermaster bannerman.

Dismiss the Keeper of Names bannerman.

1

2

3

What does the council decide?

Proceed with your mission ignoring the obvious 

weaknesses of the warband.

Retreat to a secure location to gather intelligence 

on the looming threat.

1

2

Of Honor and Oath

It has become clear: you are not  
strong enough to defeat the Dredge.

Keverjétek meg a követő-
paklit, és azt a Nevek 
Őrzője rakja le maga elé.követő A nagy kézitusaártyákat rakjátok 

le a világtábla mellé úgy, hogy 
azokat bármelyikőtök könnyen 
elérhesse.

4. Szerepválasztás
Mind válasszatok magatoknak egy szerepet, azaz vezért. Minden vezértábla hátoldalán megtaláljátok, hogyan kell 
előkészítenek és használnotok az adott vezértáblát, megtudjátok, mi a feladatotok a seregben a játék folyamán.
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Group Willpower

Rally

Banner Rank
Each Warleader  in the warband grants +1 to Clan Strength. 
Add the total Clan Strength from Morale, Warband, Training, and  
Warleader’s to determine the warband Banner Rank.

Clan Strength

Warband

Training

Camp Action City Action

Inspire:  You may spend 
renown to raise Morale by 

spends an equal amount of 
renown.

Buy Arms: 

1 Training1

1

Renown Bonus

At the end of each Camp,  
gain renown equal to 
warband Banner Rank bonus.

Starting Renown

If the Warband stays in Disorder during War  events, add 
the Defeated card to the Camp Event deck and followers are 
restricted. For each renown you spend, you may bring in 1 
follower to the skirmish.

4

Disorder  –1 to –5

Each negative 
number equals 1 less 
Group Willpower 
during the skirmish.

Silver  5-9

Gain 2 Group 
Willpower.

Bronze  0-4

Gain 1 Group 
Willpower.

Gold  10+

Gain 3 Group 
Willpower. Losses 
from War  events 
are reduced by half 
rounded up. 

You may spend renown tokens 
to gain Group Willpower before 
each skirmish. Each renown 
spent equals 1 Group Willpower. 
Maximum 5 willpower.
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Győzelem és vereség
Ha seregetek teljesíti a feladatkártyán olvasható célt, és utána egy tábor-
akciót is végrehajt úgy, hogy nem oszlik fel, megnyeritek a játékot.

A 4 zászlósúrkártyát, a 10 kézitusakártyát és az eseménykártyák közül a 17 tá-
borost készítsétek a világtábla mellé.
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Speeches
Memories  
of the Fallen

Place 1 pyre token for each follower or 
bannerman defeated in skirmishes, or tent lost 
during an event.

Pyre Completion:  Lose 50 clansmen, 5 varl,  
and reduce Morale by 2.

Deeds of Valor

Gain 1 victory token for 
each enemy defeated 
by your bannerman 
or follower during 
skirmishes. 

Valor Completion:  
Immediately upgrade 

be done in the following 
order:

First: 

Second:  

Third:  

Camp Action City Action

Scout:  Arrange top 2 event 
cards, plus 1 event card 
for each Eagle Eye in the 
warband.

Favors

1. Favors grant passive bonuses to the 
your bannerman during skirmishes. 

2. Favors can be spent to force a role to 
agree with you during an event.

3. Favors can be spent to use that role’s 
follower during a skirmish to absorb 
damage for the your bannerman.

Rally Endurance2 2

Boast 2

Renown Bonus

At the end of each Camp, gain 
the renown shown on the 
highest numbered clansmen 
tent with a tent token on it.

Tavern

1 Victory Piece2

Starting Renown

4

May bank renown at any speech  
location instead of the Renown Bank 

when receiving renown.

Spend Warmaster favor

Add 2 willpower tokens to 
Group Willpower

Keep Warmaster favor

enemy shields

Keep Quartermaster favor

 
2 movement

Keep Keeper of Names favor

Spend Quartermaster favor.

During Camp only consume 
1/2 supplies rounded up.

Spend Keeper of Names favor

During War  events the Clan 
Strength is increased by 2.

C

A F

DB

Follow
er

Ba
nn

er
m

an

Warband

VarlClansmen

Camp Action City Action

Promote:  Gain followers 
from the warband. Draw 
1 follower card, plus 1 
additional card for each 
Provoker in the warband.

Recruit: -1 Training  Penalty

100 Clansmen

10 Varl
Recruit Seasoned: No Penalty

100 Seasoned Clansmen

10 Seasoned Varl

1

2

2

3

Renown Bonus

At the end of each Camp, gain 
the renown shown on the 
highest numbered varl tent 
with a tent token on it.

Starting Renown
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Warband Promotions

During a skirmish if your bannerman 
or follower gains a renown token he 
may spend it to purchase a shield 
token. At the beginning of a new 
season discard 1 shield token from 
this area.

F

B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4

Place the troop token on the space equal to the amount of tent tokens in the Clansmen and Varl section.
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SupplyTravel

Renown Bonus

At the end of each Camp, gain 
renown shown on the highest 
wagon number with supplies.

4

Camp Action City Action

Hunt:  Gain 2 supply token, 
plus 1 additional supply 
token for each Hunter in 
the Warband.

Enhanced Training

Place 1 training token in this  
location on the board for each internal 
or external event you win. Once 

upgraded to silver banner rank.

Buy Supplies

5 supply counters3

Starting Renown

 Additional supply cost 
when traveling to the next event location.

Normal Travel:  Move from one event 
location to the next. Costs 1 supply token.

1 2 3 4

B

A C

D

A  Renown Bonus
Indicates the criteria required and how much renown 
the player earns at the end of each camp. 

B  Travel
Dictates how many supply tokens are used for normal or 

 
next location. Moving to the next event location costs 1 

event locations, additional supply tokens must be spent 

C  Enhanced Training
Tracks your success rate during internal and external 
events. If the ability is maxed out by winning events, all 
clansmen followers are upgraded to silver rank.

D  Supply
Whenever supply tokens are earned or spent, they are 
removed or added to the wagons. Supply tokens are 

and added to the lowest numbered wagon with available 
spaces.

• Place the Astrid 

bannerman card and 

token adjacent to the 

role board near the space 

marked bannerman.

• Place 4 renown tokens in the renown bank.

Quartermaster Setup
To setup the Quartermaster role at the start of the game:

ways. You may spend renown to purchase supplies in cities, or spend renown to hire hunter followers 

supplies consumed at each camp. Your voice must be heard during events concerning the increase in 

Winning debates, or being on the winning side of a debate during events, also earns you progress in 
Enhanced Training. Four successful debates permanently increases the rank of clansman followers to 
silver rank.

 

Playing the Quartermaster

1

• Place 4 training tokens near the role board.

• Place 20 supply tokens near the role board.

• Place 3 resolution tokens near the role board.

+ 1 + 1

+ 1

Ha seregetek elveszíti összes klántagját és varlját, vagy csatában legyőzik és
utána nem tudjátok végrehajtani a legyőzetve táboreseményt, vagy a sereg 
nem tudja teljesíteni a célt, elveszítitek a játékot.

Keressétek ki az 1-es fela-
datkártyát (a kártya neve 
alatt egy 1-es van) vagy
csapjatok fel egy másik
feladatkártyát. Ezt a fela-
datkártyát rakjátok a világ-
táblára, az arre kijelölt 
helyre.

A külső eseményeket vá-
logassátok szét a négy év-
szak szerint. Mind a négy
évszakpaklit külön-külön
keverjétek meg és rakjá-
tok le a világtábla mellé,
közel az annak évszakré-
széhez.

Keverjétek meg a belső eseménykártyákat, rakjátok le a paklit a világtáblára,
az erre megjelölt helyre, majd rakjátok le a paklifedelét.

  tavasz

 ősz

     nyár

     tél

3. A paklik megalkotása

Belső eseménykártyák

Külső eseménykártyák



Bonus

Objective:  Reach Blotsbalkr with 400 clansmen 
and 30 varl.

Summon the Warband:  Keeper of Names may 
perform his City Action at half cost (rounded up).

Supplies:  Quartermaster receives 20  
supply tokens.

Promote Followers:  Keeper of Names draws 4 
Follower cards that may be purchased at this time.

Bonus
If the warband reaches Skogr they immediately  

receive 100 clansmen and 10 varl as  
reinforcements at no renown cost.

Boersgard to Blotsbalkr
8

Bonus

Objective:  Reach Blotsbalkr with 400 clansmen 
and 30 varl.

Summon the Warband:  Keeper of Names may 
perform his City Action at half cost (rounded up).

Supplies:  Quartermaster receives 20  
supply tokens.

Promote Followers:  Keeper of Names draws 4 
Follower cards that may be purchased at this time.

Bonus
If the warband reaches Skogr they immediately  

receive 100 clansmen and 10 varl as  
reinforcements at no renown cost.

Boersgard to Blotsbalkr
8

2

Boersgard

Blotsbalkr

Objective:  Reach 
Blotsbalkr with 400 

clansmen and 30 varl.

Bonus:  If the 
warband reaches 

Skogr they 
immediately 
receive 100 
clansmen 

and 10 varl as 
reinforcements at 
no renown cost.

5

A játék kezdetén

A feladatkártya végrehajtása

1. Kezdőévszak

2. Feladat

3. A sereg összegyűjtése

4. Ellátmány

5. Követők kijelölése

6. Jutalom

7. Érkezési hely

8. Útvonal

9. Indulási hely

előoldal hátoldal

A feladatkártya
részei

Feladat: Az nem elég, hogy a seregetek elér az érkezési helyre - ott még a
feladatnak is teljesülnie kell a győzelmetekhez.

A sereg összegyűjtése: E lépés során a Nevek Őrzője, ha hírnevet költ, to-
vábbi harcosokat toborozhat.

Ellátmány: A szállásmester ennyi ellátmánnyal kezd.

Követők kijelölése: E lépés során a Nevek Őrzője követőket csap fel.
Minden vezér követőket vásárolhat, méghozzá az alábbi sorrendben: 
fegyvermester, főnök, Nevek Őrzője, szállásmester. Az esetlegesen meg 
nem vásárolt követők kártyáit keverjétek vissza a követőpakliba.
 

Végső előkészületek
Készítsétek elő vezértábláitokat a feladatkártya szerint. Ne feledjétek je-
lezni, ha a feladatkártya közben harcosokat toboroztatok, követőket je-
löltetek ki, stb. Végül a táborjelzőt rakjátok az útvonal harmadik helyszínéhez.

Kezdőévszak: Az évszakjelzőt rakjátok a világtáblára, a feladatkártya
által megszabott évszakra. Ezen évszak eseménypakliját keverjétek meg
és rakjátok le a világtáblára, a külső eseménypaklinak kijelölt helyre, 
majd gyorsan fedjétek le a külső eseményfedéllel - vigyázva, hogy köz-
ben ne nézzétek meg a pakli legfelső lapját. Ebből a pakliból akkor
fogtok majd húzni, amikor egy külső eseményt kell végrehajtonotok.

Jutalom: A feladat végrehajtása közben a sereg jutalomban részesül, ha
teljesülnek az itteni feltételek.

Vásárlási sorrend

Az útvonal: A feladatkártya
hátoldalán látható térképré-
szen látjátok azt at útvonalat,
amit seregetekkel követnetek
kell a játék folyamán. Az út-
vonal elején látjátok az indu-
lási, a végén az érkezési he-
lyet. A feladatkártya végre-
hajtása során a seregjelzőt
rakjátok fel a világtáblára, 
az indulási helyre.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Miután végeztetek az előkészületek lépéseivel, itt az ideje annak, hogy végrehajtsátok a felcsapott feladatkártyát.



6

A sereg mozgatása

Kivétel
A legelső fordulóban elmarad a mozgásfázis, a játék a második
fázissal, azaz esemény végrehajtásával kezdődik.

A fázisok
A játék fordulókból áll, a fordulókat pedig öt fázis alkotja. Ezek: a sereg mozgatása, esemény végrehajtása, városakció, táborakció, győzelem.

A mozgás költsége

• Normál terep: 1 ellátmányjelzőt kell visszaadni a szállásmester 
táblájáról, a legnagyobb számos szekérről.

• 

1
Minden forduló kezdetén egyikőtök rakja át a sereg jelzőjét az útvonal következő helyszínére. Ezután a szállásmesternek ki kell fizetnie a mozgás ellátmánykölt-
ségét. Ezt az ellátmányt a szállásmester táblájáról, a legnagyobb számos szekérről kell visszaadni.

Ha a szállásmester képtelen megfizetni a mozgás ellátmányköltségét, a Nevek Őrzőjének minden hiányzó ellátmányért el kell dobnia a legértékesebb klántagos 
vagy varlos sátorjelzőjét. Az így elveszített harcosok nyomban kihatnak a fegyvermester és a főnök megfelelő képességeire (seregszint, az elesettek emléke). Ha
a Nevek Őrzőjének nincs sátorjelzője se a klántagoknál, se a varloknál, de a seregnek vannak még harcosai, a harcosok száma nullára csökken - és a képességek-
nél ezt 1 sátorjelző elveszítésének kell tekinteni. Ha már elveszíthető harcosok sincsenek, a sereg feloszlik: veszítettetek.

1 ellátmányjelző beadása

1 ellátmányjelző 
       beadása

3 ellátmányjelző 
       beadása

Példa normál terepre

A seregjelzőt át kell rakni a következő helyszínre. Mivel ez normál terep, 
a mozgás költsége 1 ellátmányjelző, csak ennyit kell beadni.

6

Nehéz terep: A szállásmesternek a normál 1 ellátmányjelzőn túl
még annyi ellátmányjelzőt kell beadnia, amilyen szám látható a 
nehéz terep ikonjánál.

Példa nehéz terepre

A seregjelzőt át kell rakni a következő helyszínre. Mivel ez nehéz
terep, először ennek ellátmányköltségét kell megfizetni. A nehéz
terep ikonjánál látható egy szám - jelen esetben 3 -, enyi ellátmány-
jelzőt kell beadni. Utána kell megfizetni a normál mozgásköltséget, vagyis
vissza kell adni 1 ellátmányjelzőt. Összesen tehát a fenti példában 4 ellát-
mányba került a mozgás.
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előoldal hátoldal

Esemény végrehajtása

Hosszú hatás
Ha ezt az ikont látjátok az eseménykártyán, a lapot tartsá-
tok magatok mellett, míg teljesen végre nem hajtódik.

Belső eseménykártyák
részei

1
Keeper of Names bannerman cannot use 

willpower during the next skirmish. Warmaster 
gains 1 additional clan strength during the 

next War  event card. Quartermaster discards 2 
renown tokens.

AND

If both roles agree:  
Keeper of Names gains 3 renown tokens.

2
Quartermaster discards 3 supply tokens. Keeper 

of Names discards 1 renown token. Add 1 
Disease card to the Camp Event deck.

AND

If both roles agree:  
Quartermaster gains 2 renown tokens.

Choose
OR

Terrible storms have been assaulting the warband 

with each passing moment. Something must be done 
to raise morale…soon.

Provide extra rations 
and mead to the men, 

praying that a full 
belly will keep the 

men happy.

Rally the soldiers by 
personally leading 
the warband with 
your bannerman.

1 2

An Unrelenting Storm

1. Szükséges szerepek

2. Történet

3. Választási lehetőségek

4. Következmények

4. Hosszú hatás

2

Belső események

Miután mozgott a sereg és megfizettétek a mozgás ellátmányköltségét, egyikőtök húzza fel az adott helyszínhez tartozó eseménypakli legfelső lapját: ez
vagy belső, vagy külső eseményt jelent.

A belső eseményekhez általában két, nagynéha három vagy négy szerepre van szükség. Egyikőtök - akinek szerepe nincs a feltüntetettek között - olvassa fel a történetet 
és a választási lehetőségeket. A feltüntetett szerepek játékosai döntik el, melyik lehetőséget választják. Akinek balrább van az ikonja a kártyán, az hamarabb fogalmazza 
meg véleményét. Ha a két játékos egyetért, az eseménykártyát meg kell fordítanié és végre kell hajtani a megfelelő következményeket. Próbáljátok nem elolvasni a 
másik lehetőség következményeit a későbbi játékok miatt.
Ha azok ketten nem tudnak megegyezni, a többi vezért is bevonják a döntésbe,
a rendelkezésükre álló hírnevet felhasználva azokat a saját oldalukra állíthatják.
Csak ha a többség letette a voksát egy lehetőség mellett, akkor kell a kártyát át-
forgatni és a következményeket végrehajtani.

Döntetlennél a belső esemény helyett húzzatok egy külső eseményt.

Egyezkedés
Belső és külső eseménynél megpróbálhatjátok meggyőzni a többieket valamely döntés mellett. Ha ezen egyezkedés közben valamit megígértek, azt utána meg is kell
fizetnetek.

Az egyezkedések során az alábbiakkal fizethettek egymásnak:

• Követők

• Hírnévjelzők

• Támogató szavazat a következő eseménynél

Kivételt jelent e szabály alól, ha belső eseményből külső esemény lesz, az ugyanis nem számít új eseménynek. Ha egy belső esemény során egy korábbi megegyezés
miatt támogattál valakit, de a dolog így is döntetlen lett, a külső eseménynél is támogatnod kell az illetőt akkor is, ha nem ajánl fel további hírnévjelzőket ezért cserébe.

7

1

2 4

3

5
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Nulla felajánlott hírnév
Akkor is kiálltok egy-egy lehetőség mellett, ha nulla hírnév-
vel támogatjátok döntéseteket. Ez azért fontos, mert a kö-
vetkezmények gyakorta megjutalmazzák az adott lehetőség
támogatóit.

A külső eseményeknél a lehetőségek közötti választás vaklicittel történik.
Mind az egyik markotokba veszitek az összes hírnévjelzőtöket. Ezután
mind titokban eldöntitek, melyik lehetőséget támogatjátok és ezt mennyi
hírnévjelzővel teszitek. Ez nullától bármennyi lehet, de persze legfeljebb
annyi, amennyi hírnevetek van. Ha már mind döntöttetek, egyszerre fel-
feditek választásotokat és a választás támogatására szánt hírnevet.

Ha ugyanazt a választást többen is támogattátok, a megajánlott hírneve-
teik összeadnódnak. Az a választás a győztes, amit a legtöbb hírnévvel
támogattatok. Az vagy azok, akik ezt a lehetőséget támogatták, eldob-
ják felajánlott hírnévjelzőiket, de a többiek, akik vesztes lehetőségeket
támogattak, visszakapják hírnévjelzőiket.

Külső események

Csata

Külső eseménykártyák részei

Csatakártyák részei

Memories of the Fallen. Warmaster 
Morale is set to the maximum until next the next 

Camp Action. Add  camp event card 
to the Camp Event deck. Immediately resolve the 

Dredge Swarm skirmish card.

1

2

Keeper of Names loses 20 clansmen and 1 varl. 
Warmaster reduces Morale by 1 until the next Camp 
Action. Add  camp event card to the 
Camp Event deck. Immediately resolve the Dredge 

Swarm skirmish card.

3

clan strength of the warband is reduced by 3 during 
the next War external event. Add  

camp event card to the Camp Event deck. Immediately 
resolve the Dredge Swarm skirmish card.

Keeper of Names loses 20 clansmen and 1 Varl. 
Quartermaster loses 1 supply tokens. Immediately 

resolve the Dredge Elite skirmish card.

Keeper of Names loses 50 clansmen and 5 varl. 
Quartermaster loses 2 supply tokens. Immediately 

resolve the Dredge Encounter skirmish card.

Keeper of Names loses 100 clansmen and 10 varl. 
Quartermaster loses 5 supply tokens. Immediately 

resolve the Dredge Scouts skirmish card.

Charge!

Hold Them O�!

Retreat!

What does the council decide?

Let the group continue.

Dismiss the group from the warband.

Punish the group.

1

2

3

The Price of Failure

are punishing, and even killing oath breakers.

2

Hundreds of Dredge  
creep from the forest, forming battle lines and slowly 

Battle Plans

Charge!

Hold Them O�!

Retreat!

1

2

3

War

1. Esemény neve

2. Történet

3. Választási lehetőségek

4. Következmények

5. Hosszú hatás

1. Jutalom

2. Történet

3. Erő

4. Választási lehetőségek

5. Következmények

A csaták olyan külső események, amelyeket csak megfele-
lően erős sereg túl túlélni. Ezt az erőt a kártya közepén lát-
ható pajzsikonok száma mutatja - ugyanilyen ikonokat lát-
tok a Nevek Őrzője vezértábláján. A Nevek Őrzője ellen-
őrzi tábláján a klántagokra, a varlokra és az előléptetések-
re vonatkozó részeket, és összeszámolja, hány pajzsa van
- majd ezt összeveti a csatakártya erejével.

Ba
nn

er
m

an

Warband

VarlClansmen

Camp Action City Action

Promote:  Gain followers 
from the warband. Draw 
1 follower card, plus 1 
additional card for each 
Provoker in the warband.

Recruit: -1 Training  Penalty

100 Clansmen

10 Varl
Recruit Seasoned: No Penalty

100 Seasoned Clansmen

10 Seasoned Varl

1

2

2

3

Renown Bonus

At the end of each Camp, gain 
the renown shown on the 
highest numbered varl tent 
with a tent token on it.

Starting Renown

4

100 10

500 50400 40

300 30200 20
1 2

4 5

2 3

5 6

3 4

A

C

D

10

30

50
40

20

0

21 3 2 4

4 64 8

Warband Promotions

During a skirmish if your bannerman 
or follower gains a renown token he 
may spend it to purchase a shield 
token. At the beginning of a new 
season discard 1 shield token from 
this area.

B

30

A sereg ereje jelenleg 2-es,
mivel a Nevek Őrzője még
nem használta előléptetések
képességét.

előooldal

előooldal

hátoldal

hátoldal

Ha nem sikerült dönteni, két - vagy akár több - lehetőség ugyanannyi támoga-
tást kapott, az dönt, hogy melyik lehetőséget támogattátok vezérként többen.
Ha ez is egyenlő, a szállásmester dönt. 

Végül, ha egyikőtök sem ajánlott fel egyetlen hírnévjelzőt sem, a következő
kézitusa során nem költhettek majd akararerőt.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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Ha a seregnek nincs elég pajzsa, az ereje annyival kevesebb 5-nél, ahány
pajzs hiányzik. Ha emiatt zűrzavar támad a seregben, rakjátok a legyőzetve
eseménykártyát a táborpakliba - a követőkező táborakciónál majd végre
kell hajtanotok.

Ha a seregnek legalább annyi pajzsa van, amennyi kell, válasszatok csata-
tervet és hajtsátok végre annak következményeit. Miután elkönyveltétek a
veszteségeket, ha még vannak harcosaitok, nyomban térjetek rá a megje-
lölt kézitusára. Ha viszont a csatában elfogytak a harcosaitok, a sereg fel-
oszlott - veszítettetek.

Arany seregszint
A csatákban ért veszteségeitek kisebbek lesznek a feltünte-
tettnél, ha seregetek szintje arany.

Ha legalább egy zázszlósúr vagy követő túléli a kézitusát, minden vezér 
megkapja a csatakártya előoldalán, a bal felső sarokban látható hírnévjutal-
mat, utána pedig a fegyvermester még megkapja a kézitusakártya előolda-
lán, a bal felső sarokban látható hírnévjutalmat.

Kézitusák

Kézitusakártyák
részei

2

Stoneguard
2 1

1
Bash: Target is moved directly away from this token 1 square. 
If the target has no square to move to it is Stunned.

Scourge
2 1

1
Shatter: Destroy the target’s Shield. Tokens who have received the 

Grunt
3 1

4
Demoralize:  If there is at least 2 Grunts on the skirmish board at the 
start of each round, reduce group willpower by 1.

Slag Slinger
3 3

2
When this token hits a target it moves its movement away 

from all targets.

Bronze banner rank

Bronze banner rank

Silver banner rank

Silver banner rank

Dredge
Ambush Setup

1. A fegyvermester jutalma

2. A kézitusa neve

3. Az ellenfelek

4. A kézitusa előkészületei

5. A csatatér

A kézitusákban a zászlósurak vesznek részt, valamint azok
a követők, akiket a vezérek harcba tudnak küldeni. A kézi-
tusakártya megszabja a nehézséget, az ellenfeleket, az ellenfelek szintjét és azt, hogy hová kell felrakni őket a csatatáblára. A sereg szintje (amit a fegyvermester 
táblájáról olvashattok le) erősen befolyásolja a követők lerakását.

Szállásmester: A szállásmester vásárolhat 3 hír-
névért 5 ellátmányjelzőt. Ezt bárhányszor megis-
mételheti, amíg bírja hírnévvel. Az ellátmányjel-
zőket a legkisebb számos olyan szekérre kell 
raknia, ami nincs tele. Az összesített ellátmány
sosem lehet 20-nál több.

A Nevek Őrzője: A Nevek Őrzője toborozhat újonc vagy veterán harcosokat,
klántagokat és varlokat egyaránt. Ha toboroz újoncokat, a sereg fegyverfor-
gatása minden megvásárolt sátor után 1-gyel lecsökken (a csökkenést a fegy-
vermester tábláján kell jeleznetek). Veteránokat drágábban toboroztok, vi-
szint ők nem csökkentik a sereg fegyverforgatását.

Városakció3
Az esemény végrehajtása után néz-
zétek meg, városban van-e serege-
tek. Ha nem, ugorjatok tovább a
táborfázisra. Ha viszont igen, ak-
kor minden vezér végrehajthajta
városakcióját. A városakciók
meghatározott sorban követik
egymást:

újonc hírnévköltség veterán hírnévköltség

klántagok 1 klántagok 2

varl 2 varl 3

3

akciósorrend
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Fegyvermester: A fegyvermester elkölthet 1 hírnevet, hogy 1-gyel 
megnövelje a sereg fegyverforgatását. Ezt bárhányszor megteheti.

Follow
er

Follow
er

Ba
nn

er
m

an

Group Willpower

Rally

Banner Rank
Each Warleader  in the warband grants +1 to Clan Strength. 
Add the total Clan Strength from Morale, Warband, Training, and  
Warleader’s to determine the warband Banner Rank.

Clan Strength

Warband

Camp Action City Action

Inspire:  You may spend 
renown to raise Morale by 

spends an equal amount of 
renown.

Buy Arms: 

1 Training1

1

Renown Bonus

At the end of each Camp,  
gain renown equal to 
warband Banner Rank bonus.

Starting Renown

If the Warband stays in Disorder during War  events, add 
the Defeated card to the Camp Event deck and followers are 
restricted. For each renown you spend, you may bring in 1 
follower to the skirmish.

4

Disorder  –1 to –5

Each negative 
number equals 1 less 
Group Willpower 
during the skirmish.

Silver  5-9

Gain 2 Group 
Willpower.

Bronze  0-4

Gain 1 Group 
Willpower.

Gold  10+

Gain 3 Group 
Willpower. Losses 
from War  events 
are reduced by half 
rounded up. 

You may spend renown tokens 
to gain Group Willpower before 
each skirmish. Each renown 
spent equals 1 Group Willpower. 
Maximum 5 willpower.

0

1

1

2

2

3

3

6

4

10

-4 -2 -1 0 +1Morale

A D

E

B

C

1 2 3 4 1

5

1

3 5

4

2

Főnök: A főnök elkölthet
2 hírnevet, hogy megve-
gyen 1 győzelemjelzőt a
dicső tettek képességéhez.
Ezt bárhányszor megteheti.

fegyver-
forgatás
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Táborakció4
Ha már háromszor mozogtatok a sereggel, végre kell hajtanotok egy táborakciót (az első táborakcióra a második mozgást követően fog sor kerülni, hiszen az
első fordulóban még nem mozog a sereg). Ezt úgy jelöljétek, hogy a táborjelzőt csúsztassátok a seregjelző alá. Ezután nézzétek meg, van-e táborkártya a tá-
borpakliban és ha igen, úgy kövessétek az alant írottakat. Ha viszont üres a táborpakli, az eseményrészt kihagyva egyből ugorjatok az évszakváltozásra.

akciósorrend

Táboresemény

Táborkártya részei

Bannerman attacks ignore shield tokens. Enhanced 
Training  is no longer reduced at the end of a 
season. Keeper of Names can only purchase 

seasoned troops during his City Action.

1

When the Keeper of Names purchases unseasoned 
troops he gains 50 additional clansmen or 5 

additional varl. Warmaster reduces Morale  by 1. 
Keeper of Names must discard 2 shield tokens at the 

end of each season under Warband Promotions.

2

What does the council decide?

Hardened Steel

weapons. However, they are expensive and more 

Commit to every member of your warband using 

the new weapons regardless of the cost.

Limit their use. Numbers are more important.

1

2

1. A táboresemény neve

2. Történet

3. Választási lehetőségek

4. Következmények

5. Hosszú hatás

A táboresemények olyan speciális események, amelyek a
külső és belső események során hozott döntéseitek követ-
kezményeként állnak elő. Amikor a játék során egy dönté-
setek miatt kártyát kell raknotok a táborpakliba, azt utána
keverjétek meg és rakjátok le képpel felfelé a pakli helyére - anélkül, hogy megnéznétek, mi a legfelső kártya, takarjátok le a paklit a táborfedéllel. Amikor
a sereg tábort ver, a táborakciók előtt végre kell hajtanotok a táborpakli legfelső lapját. A táboresemények pont úgy hajtódnak végre, mint a külső események.
Ha a táborkártya végrehajtása után a seregetek még nem oszlott fel, akkor előbb évszakváltozásra kerül sor, majd végrehajthatjátok vezéreitek akcióit.

1

2
4

3

A Nevek Őrzője: A Nevek Őrzője előléptethet. Ekkor minden vezérnek
lehetősége van arra, hogy - ha van számukra helye - hírnévért cserébe 
követőket fogadjon fel. Hogy hány követőkártyát csaptok fel, az annak
a függvénye, hogy hány provokáló van a seregetekben. A felcsapott, de
meg nem vásárolt követőket keverjétek vissza a követőpakliba.

Szállásmester: A szállásmester vadászatot szervezhet. Ekkor 2 ellát-
mányjelzőt kap, valamint még 1-et a seregben lévő minden vadász után.
Az ellátmányjelzőket azokra a legkisebb számos szekerekre kell tenni, 
amelyek még nincsenek tele (5 ellátmányjelzővel). A sereg összellátmá-
nya nem lehet 20-nál több.

Évszakváltás
Megállásakciónál nem kerül sor évszakváltásra. Táborakciónál, az esetleges esemény után, de még a táborakciók előtt egyikőtök rakja vissza az adott hónap
külső eseménypakliját a játék dobozába. Ha ez útvonalatok utolsó helyszíne, évszakváltozásra már nem kerül sor, hiszen a játék úgyis véget ér. De ha még 
nem értétek el úticélotokat, keverjétek meg a következő évszak külső eseménypakliját és azt rakjátok le a világtábla megfelelő helyére - természetesen takar-
játok is le a fedéllel. 

Megállásakció
Ezt úgy hajtjátok végre, mint a táborakciót, az alábbi eltérésekkel: minden vezér táboakciója után csak a normál ellátmánykölt-
ség felét kell megfizetnetek (lefelé kerekítsetek). A vezérek nem kapnak hírnévjutalmat, és a megállásakció nem befolyásolja azt,
hogy hol fog sor kerülni a következő táboreseményre.

Ha ott kerül sor megállásakcióra, ahol amúgy normál táborakció is lenne, akkor nem kerül sor megállásakcióra, csak a normál 
táborakciót hajtjátok végre.

A vezérek táborakció

5
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Fegyvermester: A fegyvermester példát mutathat. Ha így tesz, a sereg
morálját annyival megnöveli, ahány hírnevet költ - de csak akkor, ha a
főnök is elkölt ugyanennyi hírnevet. Ez befolyásolhatja az aktuális sereg-
szintet is. Csatás külső eseményeknél a sereg minden kapitánya 1-gyel
megnöveli a seregszintet.

A sereg táplálása
Ha már minden vezér befejezte táborakcióját, a szállásmesternek ellát-
mányt költve táplálnia kell a sereget. Hogy pontosan hány ellátmányjel-
zőt kell költenie, azt a Nevek Őrzőjének táblájáról olvashatjátok le. Mind 
a klántagoknál, mind a varloknál nézzétek meg, hogy melyik az a legna-
gyobb szám, aminél van sátorjelző, és hogy ott mennyi ellátmány van fel-
tüntetve. A kettőt adjátok össze: ennyi ellátmányjelzőt kell elköltenetek.

Ha ez megvan, akkor befejeztétek a módosításokat a vezértáblákon. Most 
aszerint, hogy mennyire tettetek eleget a szerepetektől elvártaknak, 
egyedi hírnévjutalomban részesültök.

Zázlószurak és követők

Zászlósúr kártyájának 

1. Név

2. Rang

3. Szint

4. Értékek

5. Ezüst/aranyképesség

6. Hírnévköltség

7. Egyedi képesség

8. Akaraterőköltség

9. Sebesült

Zászlósúr fejlesztése Legyőzött zászlósúr

Ha egy kézitusa során legyőznek egy záslószurat, az visz-
szakerül játékosához, a kártyát át kell forgatni sebesült
oldalára. Legközelebb, amikor a sereg táborakciót hajt
végre, minden sebesült zászlósúrra rákölthet játékosa 4
hírnévjelzőt, hogy visszaforgassa ép oldalára a zászlósúr
kártyáját. Erre a lehetőségre a fázis végén, a hírnévjutal-
mak kiosztása után kerül sor. A sebesülés előtt megvásá-
rolt feljesztések elvesznek.

Hírnévjutalom
Szállásmester: Meg kell nézni, melyik az a legnagyobb számos szekér, 
amin még van ellátmány - ennek a hírnévjutalmát kapja meg.

A Nevek Őrzője: Meg kell nézni, melyik a varloknál az a legnagyobb
szám, amin még van sátor - ennek a hírnévjutalmát kapja meg.

Fegyvermester: Az aktuális seregszint szerint kap jutalmat.

Győzelem5
Ha a sereg elérte célját az útvonal végén, majd végrehajtottátok az ottani eseményt, még a táborakciót is végre kell hajtanotok. Ha ezt sikerült anélkül megten-
netek, hogy a sereg feloszlana (nem fogytak el a harcosok, nem kellett végrehajtani a legyőzetve táboreseményt), és a feladat célját is teljesítettétek, győztetek.

Elégtelen ellátmány
Ha nincs annyi beadható ellátmányjelző, mint kellene, a Ne-
vek Őrzőjének minden hiányzó ellátmányért el kell dobnia
vagy a klántagoktól, vagy a varloktól az ottani legnagyobb
számon lévő stárojelzőt. Ez kiválthatja az elesettek emléke 
képességet a főnök táblájáról. Ha a Nevek Őrzőjének sem a 
klántagoknál, sem a varloknál nincs sátra, amit eldobjon, de 
a seregnek még vannak harcosai, a sereg harcosainak száma 
nullára csökken. A veszteségek szempontjából ez is 1 sátor 
elveszítésének számít.

1. Akaraterő 2. Aranyképesség

1
3

4

6

2

8

5

7
9

Főnök: Meg kell nézni, hogy a klántagoknál melyik az a legnagyobb
szám, amin még van sátor - ennek a hírnévjutalmát kapja meg.

Főnök: A főnök felderítést rendelhet el. Ekkor átrendezheti egy általa vá-
lasztott eseménypakli legfelső lapjait. Hogy pontosan hány kártyát rendez-
het át, az annak a függvénye, hogy hány felderítő van a seregben.

Minden esemény teljes végrehajtása után hírnévjelzőket költhettek,
hogy egy-egy fejlesztést vásároljatok zászlósuratoknak. A fejleszté-
seket sorrendben kell megvásárolnotok. A megvásárolt fejlesztés
azonnal hat. Ha a megvásárolt fejlesztés az aranyképesség, a zász-
lósur arany szintre lép.

A feljesztések vásárlási sorrendje:
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Követőkártya részei

1

2Erika
Eagle Eye

3

3

0

Movement

Range

Willpower

Special Ability:   
Ignores Shield

1. Név

2. Foglalkozás

3. Hírnévköltség

4. Szint

5. Értékek

6. Egyedi képesség

7. Akaraterőköltség

Követő fejlesztése
Ha feltöltitek a szállásmester tábláján a tapasztalat mezőit, az összes követő szintje 
ezüst lesz. Ez az egyetlen mód, amivel véglegesen megnövelhetitek a követők szint-
jét.

Legyőzött követő
A legyőzött követő kikerül a játékból.

Egyedi támadások
A zászlósuraknak és a követőknek egye-
di támadásaik lehetnek. Ezek - ha a leí-
rásukban másként nem szerepel - éppen
úgy sebeznek, mint a normál támadások,
de a végrehajtásukhoz bizonyos feltéte-
leknek teljesülniük kell. Ismerjétek meg
jól zászlósuraitok, követőitek egyedi
támadásait, mert ezek billenthetik az
oldalatokra a mérleg nyelvét.

Harc
A kézitusa előkészületei

Először is játéksorrendben mind lerakjátok zászlósuratok jelzőjét. Ezután, még
mindig játéksorrendben, felrakjátok egy-több követőtök jelzőjét. Ha nincs  elég
hely a lehelyezési zónában egy jelző lerakásához 
(nem lóghat ki), akkor azt a jelzőt nem rakhatjátok
le.

Miután végeztetek a jelzők lerakásával, a fegyver-
mester költhet saját hírnevéből, hogy növelje a 
csapat akaraterejét. 

Ezután bele is vághattok az első harci fordulóba.

Kézitusa előtt a csatatáblát rakjátok ki az asztal
közepére (ha kell, a világtáblára). A kézitusakár-
tya alapján rakjátok fel a csatáblára az ellensé-
gek jelzőit. Ha a kártyán az ellenségnél pajzs-
ikont láttok, a csatatáblára is rakjatok fel az
adott ellenség jelzőjére egy megfelelő pajzs-
jelzőt.

A csatatábla részei
1. Az ellenség kiindulási pozíciói

2. A sereg lehelyezési zónája

Follow
er

Ba
nn

er
m

an

SupplyTravel

Renown Bonus

At the end of each Camp, gain 
renown shown on the highest 
wagon number with supplies.

4

Camp Action City Action

Hunt:  Gain 2 supply token, 
plus 1 additional supply 
token for each Hunter in 
the Warband.

Enhanced Training

Place 1 training token in this  
location on the board for each internal 
or external event you win. Once 

upgraded to silver banner rank.

Buy Supplies

5 supply counters3

Starting Renown

 Additional supply cost 
when traveling to the next event location.

Normal Travel:  Move from one event 
location to the next. Costs 1 supply token.

1 2 3 4

B

A C

D

Follow
er

Group Willpower

Rally

Clan Strength

Camp Action City Action

Inspire:  You may spend 
renown to raise Morale by 

spends an equal amount of 
renown.

Buy Arms: 

1 Training1

1

Renown Bonus

At the end of each Camp,  
gain renown equal to 
warband Banner Rank bonus.

Starting Renown

If the Warband stays in Disorder during War  events, add 
the Defeated card to the Camp Event deck and followers are 
restricted. For each renown you spend, you may bring in 1 
follower to the skirmish.

4

You may spend renown tokens 
to gain Group Willpower before 
each skirmish. Each renown 
spent equals 1 Group Willpower. 
Maximum 5 willpower.

-4 -2 -1 0 +1Morale

A D

B

C

Előkészületek

játéksorrend

Ezután saját jelzőiteket rakjátok fel a sereg lehelyezési zónájára, méghozzá az
alábbi sorrendben:

     pajzsjelző ellenségjelző

1

6

3

4

5

2

7

2

1
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2Erika
Eagle Eye

3

3

0

Movement

Range

Willpower

1

2Erika
Eagle Eye

3

3

0

Movement

Willpower

Special Ability:   
Ignores Shield

2

Grunt
3 1

4
Demoralize:  If there is at least 2 Grunts on the skirmish board at the 
start of each round, reduce group willpower by 1.

Bronze banner rank

Dredge
Ambush

2

Stoneguard
2 1

1
Bash: Target is moved directly away from this token 1 square. 
If the target has no square to move to it is Stunned.

Scourge
2 1

1
Shatter: Destroy the target’s Shield. Tokens who have received the 

Grunt
3 1

4
Demoralize:  If there is at least 2 Grunts on the skirmish board at the 
start of each round, reduce group willpower by 1.

Slag Slinger
3 3

2
When this token hits a target it moves its movement away 

from all targets.

Bronze banner rank

Bronze banner rank

Silver banner rank

Silver banner rank

Dredge
Ambush

2

Stoneguard
2 1

1
Bash: Target is moved directly away from this token 1 square. 
If the target has no square to move to it is Stunned.

Scourge
2 1

1
Shatter: Destroy the target’s Shield. Tokens who have received the 

Grunt
3 1

4
Demoralize:  If there is at least 2 Grunts on the skirmish board at the 
start of each round, reduce group willpower by 1.

Slag Slinger
3 3

2
When this token hits a target it moves its movement away 

from all targets.

Bronze banner rank

Bronze banner rank

Silver banner rank

Silver banner rank

Dredge
Ambush

Maximális akaraterő
Ne feledjétek, hogy minden kézitusa elején minden zász-
lósúr akaratereje visszatöltődik a maximumára - hacsak
korábbi események miatt másképp nem történik.

Minden harci forduló elején mind mozgathatjátok zászlósuratokat és támad-
hattok velük, illetve használhatjátok azok egyedi képességeit, ha a távolság
megengedi és ha van rá elég akaraterőtök. Miután minden zászlósúr cseleke-
dett, játéksorrendben aktiváljátok a követőket. Ilyenképpen a sereg összes, 
a csatatáblán lévő jelzője cselekszik. Mindig, amikor egy jelzőtök legyőz
egy ellenséges jelzőt, a győzedelmes jelző tulajdonosa kap 1 hírnévjelzőt.

Harci akciók
• Mozgás

• Támadás (1-gyel csökkenti a megtámadott szintjét)

• Védekezés (1 pajzsjelző felrakása)

• Egyedi képesség használata (akaraterőbe kerül)

• Ellenség egyedi képessége (automatikus)

Támadás: Minden harcoló jelző egyszer támadhat egy olyan ellenséget, aki az 
ő távolságán belül van - minden zászlósúr-, követő- és kézitusakártyán megta-
láljátok a távolságokat (kardikon jelöli). Amikor egy jelző megtámad egy másik 
jelzőt, annak szintje 1-gyel csökken. Vagyis a támadás automatikusan sikeres, 
nem lehet elrontani, de pajzsikonnal fel lehet fogni a sebzést. Támadása után a 
jelző már nem mozoghat, kivéve, ha egy egyedi képesség ezt kifejezetten lehe-
tővé teszi a számára.

Pajzsok
Minden jelző, amin van pajzs, automatikusan elnyel 1 se-
bet, utána viszont el kell távolítani róla a pajzsjelzőt.

Szintek
Minden jelzőnek van szintje, ez határozza meg, mennyire erős az adott jel-
ző. Az ellenség szintjét a kézitusakártya szabja meg. Ha egy ellenség szint-
je ezüst vagy arany, a csatatáblán lévő jelzőjén ott kell lennie a megfelelő
szintjelzőnek. A leggyengébb, bronz szintnek nincs külön jelzője.

• Bronz: Minden bronz szintű jelzőt azonnal legyőznek, ha támadás éri
a kézitusában. Bronz szintű jelző nem tud arany szintű jelzőt megsebezni.

• Ezüst: Minden ezüsts zintű jelző bronzs zintűvé válik, ha támadás éri a
kézitusában.

• Arany: Minden arany szintű jelző ezüst szintűvé válik, ha támadás éri a 
kézitusában. Emellett ha arany szintű jelző támad olyan ellenséget, amin
van pajzsjelző, áttöri a pajzsot: a pajzsjelzőt el kell távolítan és az ellen-
ség szintje 1-gyel lecsökken.

Mozgás: A harcoló egységek léphetnek egyenesen vagy átlósan. Hogy meny-
nyit léphetnek, az sebességüktől függ. Minden zászlósúr-, követő és kézitu-
sakártyán megtaláljátok a sebességeket (csizmaikon jelöli). Ha egy jelző
mozogni szeretne, azt támadása előtt kell végrehajtania - kivéve, ha egy
egyedi képesség kifejezetten lehetővé nem teszi számára ennek ellenkező-
jét.

Ellenségek egyedi képességei: Az ellenséges jelzők támadásuknál mindig vég-
rehajtják egyedi képességüket. A képességeknek bizonyos feltételek megléte
vagy meg nem léte miatt többféle hatásuk is lehet.

Védekezés: A zászlósurak és a követők dönthetnek úgy, hogy nem támad-
nak, hanem inkább védekeznek. Ha így tesznek, azonnal fel kell rakni a
jelzőjükre egy pajzsjelzőt. Minden pajzsjelző képes felfogni 1 sebzést, ezál-
tal megakadályozni 1 szint elveszítését. Ha a védekező jelzőt támadás éri,
a pajzsjelzőjét el kell dobni. Egy harcoló jelzőn sosem lehet egyszerre 1-nél
több pajzsjelző.

Egyedi képességek: A zászlósurak és a követők dönthetnek úgy, hogy támadás
helyett inkább akaraterőt költve egyedi képességüket használják. Az akarate-
rőköltséget az adott jelzőhöz tartozó kártyáról olvashatjátok le. Egyes ese-
tekben a már megvásárolt képességnek nincs külön akaraterőköltsége (l. a
19. oldalon Fisk vagy provokáló példáját). Minden ilyen képesség egyedi, 
és a jelzőhöz tartozó kártyán találjátok meg a leírását.

      szintjelző

arany

ezüst
ellenségjelző

+ 1

+ 1 + 1

+ 1

+ 1

+ 1 + 1

+ 1

Távolság

Sebesség
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Két- és háromszemélyes játék
Kétszemélyes játék

Az előkészületek csak annyiban változnak, hogy
mindketten két vezért kaptok: egyikőtök a szállás-
mestert és a főnököt, másiktok a Nevek Őrzőjét és
a fegyvermestert. Belső eseménynél nem kerül sor
vitára, ha a két érintett vezér ugyanahhoz a játékos-
hoz tartozik - egyszerűen ő választ egyet a lehetősé-
gek közül. Kézitusában egy játékos saját követői
bármelyik zászlósura helyett feláldozhatják magu-
kat, de persze ennek hírnévköltségét mindig az 
adott zászlósúr vezérének kell megfizetnie.

Háromszemélyes játék

Az előkészületek annyiban változnak, hogy a főnök tábláját és minden hozzá tartozó dolgot visz-
sza kell raknotok a dobozba. A feladatkártyák közül is távolítsátok el azokat, amelyeknél szerepe
van a főnöknek. Ha belső eseménynél a főnök lenne az egyik döntéshozó, dobjátok el az ese-
ménykártyát és húzzatok helyette másikat.

Veszteségek: Ha el kell távolítantok egy sátrat vagy kézitusa során legyőzik egy zászlósuratokat,
csökkentsétek 1-gyel az ellátmányt a szállásmester tábláján, majd csökkentsétek a morált 1-gyel
a fegyvermester tábláján.

Példamutatás: Ha a fegyvermester szeretné emelni a sereg morálját, ez plusz 1 hírnévjelzőjébe
kerül - viszont  a főnöknek nincs semmi szerepe itt, azt a részt hagyjátok figyelmen kívül.

Ha egy zászlósurat támadnak, tulajdonosa elkölthet 1 hírne-
vet, hogy egy követő fogja fel a támadást - de ez csak akkor
lehetséges, ha ez a követő szomszédos a zászlósúrral.

Az ellenfelek aktiválása
Miután a sereg minden tagja sorra került a kézitusában, az ellenfelek követ-
keznek. Az ellenfelek meghatározott sorrendben aktiválódnak: a kézitusa-
kártyán látható sorrendben (felülről lefelé). Minden ellenfél mozog - ha 
szükséges - és támad. Ha egy ellenfél harcban áll egy zászlósúrral, nem
mozog el tőle. Az ellenfelek, ha teljesülnek a feltételek, mindig aktiválják
egyedi képességeiket.

Ha már minden ellenfél aktiválva lett, új harci forduló kezdődik a sereg tagjai
számára, utána megint az ellenfelek jönnek és így tovább, amíg az egyik fél
vereséget nem szenved.

Ha a sereg győz, a harc közben legyőzött követőket rakjátok vissza a doboz-
ba, a túlélők kártyáit és jelzőit pedig rakjátok vissza vezéreik tábláihoz. A
fegyvermester megkapja a kézitusa megnyeréséért járó hírnévjutalmat (ezt
a kézitusakártya bal felső sarkában találjátok).

Ha a sereg vereséget szenvedett, a legyőzetve táboresemény kártyáját rakjá-
tok táborpakliba. A lapot a pakli tetejére rakjátok, így a következő táboro-
zás során ezt kell majd végrehajtanotok - és ha nem tudjátok végrehajtani,
elveszítitek a játékot.

Végül minden zászlósúr akarereje feltöltődik az aktuális maximumára.

Priorizálás
• Elsődleges: A kézitusakártyán olvasható szöveg.

• Másodlagos: A legtöbb hírnévvel rendelkező zászlósúr.

• 

Bónuszakciók
• Akaraterőt költve újra lehet mozogni.

• Akaraterőt költve a normál támadás helyet végrehajtható az egyedi képes-
ség.

• Akaraterőt költve időlegesen megnövelhető a zászlósúr vagy a követő szint-
je 1-gyel (bronzról ezüstre vagy ezüstről aranyra) - csak a támadás idejére.

A kézitusák során ügyesen akaraterőt kell költenetek, hogy kiegyenlítsétek 
az esélyeket. A zászlósurak és a csapat akaratereje minden kézitusa előtt fel-
töltődik, úgyhogy ezeket bátran mind elkölthetitek. Többféleképpen költhet-
tek akaraterőt bónuszakciókra, ezek:

Új mozgás: Ha egy vezér elkölt 1 akaraterőt, akkor zászlósura vagy egy kö-
vetője újra mozoghat, méghozzá legfeljebb annyit, amennyi a saját sebessé-
ge. A támadásra, egyedi képesség használatára ezen második mozgás után
kerülhet sor. Fontos, hogy támadás után már akaraterő elköltésével sem le-
hetséges a mozgás.

Egyedi képesség: Egy vezér elkölthet valahány akaraterőt, hogy aktiválja 
zászlósura vagy egy követője egyedi képességét. Hogy ez pontosan meny-
nyi akaraterőbe kerül, az az adott zászlósúr vagy követő kártyájáról olvas-
ható le. Ha az egyedi képességnek van akaraterőköltsége, akkor az egyedi
képesség a normál támadás helyett hajtódik végre. Ha viszont az egyedi
képességnek nincs akaraterőköltsége, úgy a képesség védekező jellegű és
passzív - tehát nem számít támadásnak. Ha egy vezér egy követője egyedi
képességét szeretné használni, annak aktiválásához az akaraterőt a csapat
akaraterejéből kell elköltenie (amit a fegyvermesternek kell biztosítania a
vezérek számára).

Erősebb támadás: Ha egy vezér elkölt 1 akaraterőt, akkor zászlósura vagy
egy követője szintjét ideiglenesen, annak támadása idejére megnöveli 1-
gyel. A támadás végrehajtása után a zászlósúr/követő szintje azonnal visz-
szacsökken eredeti szintjére.

A bal oldali példánál a követő képtelen megsebezni a kotrót, hiszen maga 
csak bronz, a kotró viszont aranys zintű. A jobb oldali példánál a követő tu-
lajdonosa elkölt 1 akaraterőt a csoport készletéből, hogy ideiglenesen ezüst-
re növelje a követő szintjét, így az már már meg tudja sebezni a kotrót.

Sikertelen támadás Sikeres támadás

Harmadlagos: A sereg legközelebbi, távolságon belüli tagja. Ha válasz-
tani kell zászlósúr és követő között, mindig a zászlósurat támadják.

Feláldozás
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Elbukott feladat

Kézitusák speciális szavályai
A főnök hírnévjelzőket költhet a kézitusa legelején, minden
elköltött hírnévért 1-gyel megnövelve a csapat akaraterejét
(ami nem mehet 5 fölé). Ha a főnököt legyőzik a kézitusá-
ban, meghal és ezzel el is bukod a feladatot és a játékot.

Ha az úticél elérése és az ottani táborakció után a vezér 
nincs teljesen felfejlesztve vagy nem neki van a legtöbb hír-
névjelzője, elbuktad a feladatot. 

Egyszemélyes játék
Ha egyedül játszol, a főnököt fogod irányítani. Ilyenkor a játék arról szól, mennyi hírnevet és hatalmat tudsz a főnökkel összegyűjteni. Egyensúlyoznod kell
egyfelől aközött, hogy a kézitusákban felhasználod a többi vezért, illetve aközött, hogy a játék végén neked kell a legtöbb hírnévvel rendelkezned.

Előkészületek
A normál szabályok szerint készítsd elő a játékot, az alábbi eltérésekkel:

A feladatok
Minden feladat célja az alábbira módosul: A seregnek el kell érnie úticélját
úgy, hogy a főnök teljesen fel lett fejlesztve, ráadásul több hírnévvel rendel-
kezzen, mint bármelyik másik vezér.

A többi vezér
A szállás- és a fegyvermester, valamint a Nevek Őrzője tábláját nem fogod
használni. Csak azt kell számon tartanod, mennyi hírnévjelzőjük van. Ami-
kor egy vezér ezek közül hírnévjelzőhöz jut, azt rakd le e vezér végrehajtás-
jelzője mellé.

• A szállásmester, a fegyvermester és a Nevek Őrzője 0 hírnévjelzővel
kezd.

Hírnév
Az egyszemélyes játék afféle “hírnévverseny”. A többi vezér a kézitusák
során jut hírnévhez. Nagyon fontos, hogy a kézitusák során úgy taktikázz, 
hogy nagyjából egyenlően jussanak hírnévhez a vezérek.

A belső eseményeknél egy döntés sem számít egyhangúnak. A hírnévjutal-
makat az adott kártya szerint kell kiosztanod, kivéve akkor, ha főnököd 
beadja a kártya előoldalán szereplő másik vezér támogatásjelzőjét. Ha fő-
nököd beadja azon másik vezér támogatásjelzőjét, akivel közösen, úgy-
mond, meghozza a döntést, a főnök kapja meg a hírnévjutalmat (függetle-
nül attól, hogy mi szerepel a kártyán).

Külső események
Te választasz a felkínált lehetőségek közül, de kötelező hírnevet költened. Mi-
után elköltötted a megadott számú hírnévjelzőt, hajtsd végre a következmé-
nyeket. A többi vezér jutalmaiból csak a hírnévjelzőket kell kiosztanod, a töb-
bit hagyd figyelmen kívül. A kötelező hírnévköltség:

• Tavasszal és
nyáron:

• Ősszel és 
télen:1 2

Táboresemények
Te választasz a felkínált lehetőségek közül. A következmények végrehajtásá-
nál a többi vezér jutalmaiból csak a hírnévjelzőket kell kiosztanod, a többit
hagyd figyelmen kívül.

Kézitusa
Minden vezér zászlószura részt vesz a kézitusákban. Ha egy másik vezér el-
veszíti követőjét egy kézitusában, azt nem pótolod. Minden legyőzött ellen-
ségért az a vezér kapja a hírnévjelzőt, akinek zászlósura vagy követője bevi-
szi a végső csapást.

Veszteségek
Ha egy esemény végrehajtása közben 100 vagy több klántagot kell eltávolí-
tanod, 1 máglyajelzőt kell raknod a főnök táblájára, az elesettek emlékéhez.
Ugyanígy kell eljárnod, ha 10 vagy több varlt kell eltávolítanod, miként
minden legyőzött zászlósúrért vagy követőért is 1 máglyajelzőt kell ide-
raknod. Ha az elesettek emléke aktiválódik, vissza kell adnod egyet az ép-
pen nálad lévő támogatásjelzők közül, ha pedig nincs egy támogatásjel-
ződ sem, 3 hírnévjelződet kell beadnod.Ördögi kör

Támogatásjelző elköltésével szerzett hírnevet nem költhetsz
támogatásjelző megvásárlására.

• A belső események közül rakd félre azokat, amikben a
főnöknek nincs szerepe.

• A vezértáblák közül csak a főnökére lesz szükséged.

• Rakd fel a főnök táblájára, a megfelelő helyre a 3 
támogatásjelzőt.

• Készítsd a világtábla mellé minden vezérnek 
1-1 saját végrehajtásjelzőjét (képpel felfelé).

• A szállásmester, a fegyvermester és a Ne-
vek Őrzője zászlósurának kártyáját és jel-
zőjét rakd e vezérek végrehajtásjelzői mellé.

• 

• 

• A többi vezér is mind 1-1 véletlenszerűen húzott
követővel kezd, ezeket rakd le a vezérek végre-
hajtásjelzői mellé.

A főnök 1 (véletlenszerűen húzott) követővel kezd.

A főnök 2 hírnévjelzővel kezd.
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Kétszemélyes játékvariáns
Előkészületek
A normál szabályok szerint készítsétek elő a játékot, az alábbi eltérésekkel:

• A belső események közül rakjátok félre azokat, ame-
lyeknél a főnök és a fegyvermester lenne a két érintett.

• Nincs szükségetek a főnök és a fegyvermester táblájára.

• Készítsétek a világtábla mellé a fegyvermesternek és a 
főnöknek 1-1 saját végrehajtásjelzőjét (képpel felfelé).

• A fegyvermester és főnök zászlósurának kár-
tyáját és jelzőjét rakjátok e vezérek végre-
hajtásjelzői mellé.

• A főnök végrehajtásjelzője mellé rakjátok 
oda a 3 támogatásjelzőt.

• A főnök és a fegyvermester kezdő hírnevét
rakjátok végrehajtásjelzőjük mellé.

• 

Elbukott feladat
Azonnal elbukjátok a feladatot, ha a szállásmesternél lévő
ellátmányjelzők száma 0-ra csökken.

A feladatok
Minden feladat célja az alábbira módosul: A seregnek el kell érnie úticélját
úgy, hogy közben a szállásmester sose fogyjon ki az ellátmányból. Az úti-
célhoz érve a Nevek Őrzőjének tábláján, az előléptetéseknél legalább 2 pajzs-
jelzőnek kell lennie.

A szállásmester/Nevek Őrzője választ
Hajtsátok végre a következményeket. A vezér, aki a választást meghozta,
megkapja a jutalmat (nem számít, mely vezérek voltak megnevezve az 
“a vezérek egyetértenek”-résznél).

A helyettes választ
Hajtsátok végre a következményeket. A helyettes jutalmat ad annak a
vezérnek, akit helyettesített.

• 

• Fegyvermester: Megnő 1-gyel a csapat akaratereje.

Külső események
A fegyvernesternek hírnevet kell költenie az adott évszak szerint. Ha 
nem rendelkezik a szükséges mennyiségű hírnévvel, a következő kézi-
tusában nem használhatjátok fel a csapat akaraterejét.

• Tavasszal és
nyáron:

• Ősszel és 
télen:

A főnök nem költ hírnevet külső eseménynél, csak akkor, ha egy
másik vezér beadja saját támogatjelzőjét és így elnyeri a támogatását.

Támogatásjelzők
Főnök: Külső esemény közben a szállásmester vagy a Nevek Őrzője
elhasználhatja saját támogatásjelzőjét, amennyiben azt egy belső ese-
mény során a főnök már megszerezte. Egy külső esemény során csak
egyikőtök adhatja be támogatásjelzőjét, méghozzá az, akinek kevesebb
hírneve van. Aki beadta támogatásjelzőjét, az saját licitje támogatására
a főnök készletéből is költhet hírnévjelzőket.

Fegyvermester: Bármely helyszín eseményének végrehajtása után 
akár a szállásmester, akár a Nevek Őrzője beadhatja a fegyvermester
támogatásjelzőjét, amennyiben az a főnöknél van. Ha beadjátok a 
fegyvermester támogatásjelzőjét, ő vagy a főnök kap egy követőt 
(de be kell tartanotok a követőlimiteket).

Táboresemények
Te választasztotok a felkínált lehetőségek közül. A következmények
végrehajtásánál hagyjátok figyelmen kívül mindazt, ami a főnök és
a fegyvermester táblájára vonatkozna.

1 2

A többi vezér
A főnök és a fegyvermester tábláját nem fogjátok használni, csak azt kell
számon tartanotok, hogy e vezéreknek mennyi hírnévjelzőjük van. E vezé-
rek csak belső, külső és táboresemények során jutathatnak hírnévhez. Ami-
kor e vezérek valamelyike hírnévhez jut, a hírnévjelzőt rakjátok le a vezér
végrehajtásjelzője mellé.

• A játék elején mind a főnök, mind a fegyvermester megkapja a neki járó
hírnevet. 

Hírnév
Kézitusában sem a főnök, sem a fegyvermester nem jut hírnévhez, ezért
érdemes úgy taktikáznotok, hogy a legtöbb halálos csapást inkább ti
vigyétek be, azaz a szállásmester és a Nevek Őrzője gyűjtsön itt hírnevet.

Belső események
Ha belső eseménynél a két érintett a szállásmester és a Nevek Őrzője, 
minden a normál szabályok szerint zajlik. Ha azonban csak egyikőtök
érintett a vitában, a másik oldalt helyettesként a másik játékos fogja
képviselni.

Helyettes
A helyettes az, aki a főnök vagy a fegyvermester nevében “szól”.  Tény-
leges vita nincs, és a döntés sosem egyhangú: az eseményben érintett 
vezér játékosa eldönti, hogy ő-e a vita nyertese vagy sem - előbbi eset-
ben ő választ a lehetőségek között, ellenkező esetben a helyettes. 

Egyikőtök a szállásmestert, másiktok pedig a Nevek Őrzőjét fogja irányítani. E játékvariánsnál az elletmánnyal, a sereg nagyságával és a két másik vezér 
segítésével kell egyensúlyozgatnotok. Főleg kézitusákban kell ügyelnetek, mennyi segítséget kaptok a főnöktől és a fegyvermestertől. 

A főnök és a fegyvermester 1-1 véletlenszrű-
en húzott követővel kezd, ezeket rakjátok le
e vezérek végrehajtásjelzői mellé.

Főnök: A főnök megkapja annak a vezérnek a támogatásjelzőjét, aki el-
vileg ellenfele volt a vitában, vagy pedig megkapja a fegyvermester tá-
mogatásjelzőjét.
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Kézitusa
Minden zászlósúr részt vesz a kézitusák-
ban. Ha a főnök vagy a fegyvermester el-
veszíti követőjét egy kézitusában, nem
pótoljátok, de utóbb, ha a fegyvermester
támogatásjelzője a főnöknél van, azt fel-
használva vásárolhattok a főnöknek 
vagy a fegyvermesternek új követőt. 
Minden legyőzött ellenségért az a vezér 
kapja a hírnévjelzőt, akinek zászlósura 
vagy követője beviszi a végső csapást.

Speciális szabályok a kézitusához
A fegyvermester minden kézitusa előtt elkölti hírneve felét (felfelé kerekítve), hogy 
növelje a csapat akaraterejét - ami azonban nem lehet 5-nél több.

Ha végre kell hajtanotok a legyőzetve táboreseményt, és képesek lennétek átvészelni,
minden vezér bead hírnevet a költségébe. Lehetőleg ugyanannyit fizetnek a vezérek,
és ebben a sorrendben: fegyvermester, főnök.

Sem a fegyvermester, sem a főnök nem kap hírnevet a kézitusában általuk legyőzött 
ellenségekért. A fegyvermester megkapja a kézitusa végén a külön jutalmát. 

Előkészületek
Ha használjátok ezt a kiegészítőt, akkor az előkészületek során az összes
tárgyjelzőt képpel lefelé fordítva keverjétek meg és így rakjátok le a jel-
zőket a világtábla mellé egy kupacba. A városi helyszínenek majd ebből
a kupacból vásárolhattok.

Tárgyak vásárlása
Amikor seregetek városakciót hajt végre, a tárgyjelzők kupacából csapja-
tok fel 3-at: ezeket árulják ebben a városban. Aki meg szeretne vásárolni
egy tárgyat, annak 2 hírnévjelzőjét kell érte beadnia.

Ugyanabban a sorrendben kerül rátok a sor, hogy vásároljatok, amilyen
sorrendben végrehajtjátok a városakciókat. Pontosabban, amikor sorra
kerültök, vagy tárgyat vásároltok, vagy végrehajtjátok városakciótokat.
A megvásárolt tárgyat azonnal oda kell adnotok zászlósuratoknak, hogy
viselje azt. Ha zászlósuratoknak már volt tárgya, azt lecserélitek az új
tárgyra.

  Minden kézitusa
   kezdetén kapsz
   egy pajzsjelzőt.

+ 1
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Namej gyűrűje
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   Támadásod 2-vel
  csökkenti a célpont
            szintjét.

Skulje

+ 1
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   Akaraterőd maxi-
muma megnő 1-gyel.

   Harcoseskü

Items.indd   6 3/9/16   1:37 PM

  Zászlósuradat a
lehelyezési zónán
kívül is lerakhatod.

bíbortoll

+ 1
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Sebességed megnő 
          1-gyel.

lovaglócsizma

A bronz szintű
ellenségek tá-
 madásai nem 
  hatnak rád.
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Vadrun 
ezüsttűje
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Célpontjaid pajzsai
   nem számítnak.

narválszarv
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3 mezővel visszalököd
       célpontjaidat.

Bjorulf
  áldása

Kiegészítő: Tárgyak
E kiegészítő használatakor zászlósuraitok tárgyakat vásárolhatnak a városokban. A tárgyak sokféleképpen segítik és védik zászlósuraitokat a kézitusákban.

vásárlási sorrend

Tárgy viselése
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Amikor egy zászlósúr
megkap egy tárgyat,
a tárgy jelzőjét illesz-
szétek a zászlósúr 
kártyájához, a bal fel-
ső sarkában lévő ki-
vágáshoz.
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Nevek Őrzője

Szerepek áttekintése

hajcsár baka parittyás       kőőr

szállásmester fegyvermester a Nevek Őrzője

hátbaszúró     íjász

felderítő vadász provokáló kapitány

Kiegészítő: Bábuk
Akik a Kickstarteren támogatták a játék megvalósulását, azok a harcoló jelzők helyett bábukat kaptak. 
A bábuk külön megvásárolhatók a www.megacongames.com-on.

Szállásmester

Főnök Fegyvermester

Tapasztalat
Minden eseménynél, ha a győztes vélemény a tiéd vagy azt támogattad,
kapsz 1 tapasztalatjelzőt. Ha összegyűjtesz 4 tapasztalatjelzőt, minden
követő szintje ezüstre nő, így jobb eséllyel élik túl a kézitusákat. Az
ezután vásárolt követők szintje is egyből ezüstre nő majd ezután.

Erő
Mind a klántagoknál, mind a varloknál van egy minimum létszám, és
csak efőlött nő a sereg ereje. Ehhez legalább 300 klántag vagy legalább
10 varl kell. Amikor a sereg létszáma eléri ezt, a megfelelő sátor mellé
rakj egy kék pajzsjelzőt is az erő jelzősére. Utóbb, ha a létszámok a mi-
nimumok alá csökkennek, természetesen a kék pajzsjelzőket is el kell tá-
volítanod.

Beszédek
Mindig, amikor hírnévjelzőket kapsz - már az előkészületek során is -,
lerakhatod azokat egyik beszédedhez. Amikor egy beszédednél már 3
hírnévjelző van, megkapod annak a beszédnek a jelzőjét a hozzá tar-
tozó képességgel. Zászlósurad fejlesztéséhez minél több beszédjelzőt
meg kell szerezned és tartanod, de ha a szükség megköveteli, el kell
dobnod a beszédjelzőket, hogy képességükkel a magad javára fordítsd
a helyzeteket.

A csapat akaratereje
Minden kézitusa előtt lehetőséged van arra, hogy hírnévjelzőidből nö-
veld a csapat akaraterejét. Ez olyan közös készlet, amiből bármelyik
játékos aktiválhatja zászlósura egyedi képességeit, a követők egyedi
képességeit pedig kizárólag csak a csapat akaraterejét költve aktivál-
hatjátok. Amikor a csapat akaraterejét költitek, a megfelelő számú 
jelzőt el kell dobnotok. Ha a kézitusa végén még van a csapat akarat-
erejéből, a megmaradt jelzőket akkor mind el kell dobnotok.

11

11 x4

x4

x6 x10

x3

x3

x1

x3

x3 x4 x3 x3x1

x4 x4 x20 x3

   főnök

pajzszúzó
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Harci képességek
Kőőr
Pajzscsapás

1. Példa: A kőőr pajzscsapással támad, lecsökkentve
Hjalmer szintjét 1-gyel és 1 mezővel hátralökve őt.
Mivel Hjalmer tudott hová hátrálni, más nem történik.
2. Példa: A kőőr pajzscsapással támad, lecsökkentve
Hjalmer szintjét 1-gyel és 1 mezővel hátralökve őt.
Mivel azonban Hjalmer nem tud hová hátrálni, a
hátralökés nem történik meg, viszont lebénul. Aki
lebénult, az a következő harci fordulójában nem tá-
mad.

Pajzszúzó
Pajzsfal

1. Példa: A pajzs-
zúzó mozog, hogy
támadhasson. Ezt
hamarább is meg-
tehetné, de igyek-
szik olyan pozíci-
óba kerülni, hogy
minél több bandi-
ta legyen a szom-
szédja. A mozgás
befejeztével végrehajtja a támadását. 

Hjalmer
Egyedi képesség

Ezüst példa: Ez a támadás nem 1-gyel, hanem 2-
vel csökkenti le az ellenfél szintjét, utána pedig
Hjalmer jelzőjét át kell rakni az ellenfél jelzőjé-
nek másik oldalára.
Arany példa: Ez a támadás nem 1-gyel, hanem 3-
mal csökkenti le az ellenfél szintjét, utána pedig
Hjalmer jelzőjét át kell rakni az ellenfél jelzőjé-
nek másik oldalára.

Astrid
Egyedi képesség

Ezüst példa: Ez a támadás nem sebez, viszont
a célpont elveszíti a pajzsát és a következő har-
ci fordulójában nem mozoghat.

Arany példa: Ez a támadás nem sebez, viszont
a célpont elveszíti a pajzsát és a következő har-
ci fordulójában nem mozoghat és nem támadhat.

Colby
Egyedi képesség

Ezüst példa: Ez a támadás a zászlós-
úr jelzőjének egyik oldalán az összes
célpont szintjét lecsökkenti 1-gyel.

Arany példa: Ez a támadás a zászlós-
úr jelzőjének két oldalán az összes
célpont szintjét lecsökkenti 1-gyel.

Vadász
Egyedi képesség

Példa: Ez a támadás lecsökkenti a célpont
szintjét 1-gyel, és az a következő harci
fordulójában nem mozoghat.

Kapitány
Egyedi képesség

Példa: Ennek a támadásnak 2 célpontja 
van, de mindkét célpontnak szomszédos-
nak kell lennie a kapitány jelzőjével.

Felderítő
Egyedi képesség

Példa: Ez a támadás lecsökkenti a célpont
szintjét 1-gyel - akkor is, ha annak van 
pajzsa, mert az nem számít.

Provokáló
Egyedi képesség

Példa: Ha a provokáló legalább ezüst szintű, 
azon ellenfelek számára, akiknek a távolságán 
belül van, ő lesz az egyetlen prioritás.

Fisk
Egyedi képesség

Ezüst példa: Fisk a kézitusa kezdetén
kap egy pajzsjelzőt.

Arany példa: Fisk a kézitusa kezdetén
kap egy pajzsjelzőt. Amíg Fisknek van
pajzsjelzője, addig a vele szomszédos
követők is mind kapnak egy-egy pajzs-
jelzőt - amíg szomszédosak Fiskkel.
Ez a képesség harci fordulónként csak 
egyszer aktiválódhat minden követő-
nél.

Baka
Demoralizálás

Példa: Ha legalább 2 baka van a csatatáblán, a csa-
pat akararatereje 1-gyel lecsökken. Ez a passzív ké-
pesség egyszer, a kézitusa legelején hajtódik végre,
valamint egyszer minden olyan további harci fordu-
ló elején, amelyben a sereg jelzői támadnak majd.

Hajcsár
Szétzúzás

Példa: A hajcsár a provokálóra támad, szétzúzással
elpusztítva annak pajzsjelzőjét. Ezzel a provokáló
szintje 1-gyel lecsökken, ráadásul e kézitusa során
már nem szerezhet másik pajzsjelzőt.

Hátbaszúró
Fejszeförgeteg

Példa: A hátbaszúró
mozog, majd mind-
két célpontját támad-
ja a fejszeförgeteggel.
Olyan pozícióba kell
kerülnie, hogy minél
több ellenségével le-
gyen szomszédos,
miközben továbbra
is támadja elsődleges
célpontját.

Íjász
Páncéltörés

1. Példa: Az íjász támad-
ja a zászlósurat. A zász-
lósúr pajzsa nem számít,
így az íjász legyőzi a 
zászlósurat.

2. Példa: Az íjász támadja a zászlósurat. A zászlósúr pajzsa
nem számít, így annak szintje 1-gyel lecsökken.

Salakparittyás
Hátrálás

Példa: A salakparittyás a zászlósurra támad. Táma-
dása után azonnal aktiválja hátrálás képességét, 
hogy annyi mezőt lépjen, amennyi a sebessége, és
mindezt úgy, hogy amennyire csak lehet, minél job-
ban eltávolodjon minden zászlósúrtól és követőtől.

1. példa

1. példa

2. példa

arany
példa

arany
példa

arany
példa

arany
példa

ezüst
példa

ezüst
példa

ezüst
példa

ezüst
példa

2. példa

Kotrók, banditák

Zászlósurak, követők



A Hírnévjutalom
Itt olvashatod, hogy mennyi hírnevet kapsz a táborozá-
sok végén, ha teljesülnek az itteni feltételek.

B Mozgás
Ez a rész szabja meg, hogy mennyi ellátmányt kell köl-
tened, amikor a sereg egyik helyszínről a másikra megy.
A mozgás ellátmányköltsége mindig 1 ellátmányjelző, 
de ha ez nem normál, hanem nehéz terep, ehhez még
hozzájön annyi jelző, amilyen szám látható a világtáb-
lán az adott útvonalnál, a nehéz terep ikonja mellett.

C Tapasztalat
Itt követed, hogy mennyire voltál sikeres a belső és külső 
eseményeknél. Ha elég tapasztalatot gyűjtöttél és teljesen
feltöltötted az itteni mezőket, akkor az összes követőtök
bronzról ezüst szintre lép.

D Ellátmány
Amikor ellátmányjelzőket kapsz vagy költesz, azok a
szekerekre kerülnek, illetve lekerülnek onnét. A jelzőket
mindig a nagyobb számos szekerekről kell eltávolítanod,
viszont feltölteni pont fordítva, a kisebb számos szeke-
rekkel kezdve töltesz fel.

• Rakd zászlósurad (Astrid)
kártyáját és jelzőjét a ve-
zértáblád mellé (közel 
annak zászlósuras részé-
hez). 

• Vegyél el a magadnak a készletből 4 hírnévjelzőt.

A szállásmester előkészületei
A játék elején az alábbiakat kell végrehajtanod:

1

• Készítsd vezértáblád mellé a 4 tapasztalatjelzőt.

• Készítsd vezértáblád mellé a 20 ellátmányjelzőt.

• Készítsd vezértáblád mellé a 3 végrehajtásjelződet.

+ 1 + 1

+ 1

A szállásmesterként a feladatod az ellátmány biztosítása. Ez nem könnyű dolog, de több útja-módja is van. 

A városokban a hírnevedet költve ellátmányt vásárolhatsz, a táborozások során pedig szintúgy a hírnevedet

költhet vadászatokat szervezhetsz. A Nevek Őrzője által hozott döntések közvetlen kihatással vannak arra,

hogy mennyi ellátmány fogy a táborozások során, úgyhogy fogalmazd meg bátran az aggályaidat, amikor

felmerül a sereg létszámának növelése. Ha hagyod, hogy a Nevek Őrzője a saját feje után menjen, könnyen

kifürülhetnek a szekereid.

Ha az eseményeknél vitákat nyersz, de legalábbis a győztes oldalt támogatod, nő a tapasztalatod, és négy

ilyen győztes vita után azontúl minden követőtök ezüst szintre lép.

   Játék a szállásmesterrel
A szállásmester felelős a sereg ellátásáért és a legjobb harcosok követővé előléptetéséért.

Az elégtelen ellátmány a morál zuhanásához vezet és meggátolja az úticél elérését.
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• Vegyél el a magadnak a készletből 4 hírnévjelzőt.• Rakd zászlósurad (Fisk)
kártyáját és jelzőjét a ve-
zértáblád mellé (közel 
annak zászlósuras részé-
hez). 

A Nevek Őrzőjének előkészületei
A játék elején az alábbiakat kell végrehajtanod:

A Hírnévjutalom
Itt olvashatod, hogy mennyi hírnevet kapsz a táborozások végén, ha teljesülnek 
az itteni feltételek.

B Klántagok
Itt tartod számon, hogy hány klántag van épp a seregben, innét derül ki, hogy
mennyi ellátmányt fogyasztanak táborozásnál és mekkora az erejük. A klán-
tagok létszámát egyrészt sátorjelzők felrakásával, levételével módosítod, 
másrészt a harcosjelző mozgatásával a sátorrésztől balra lévő oszlopon. Az
is itt látszik, mennyi hírnévjutalom jár a főnöknek.

C Varlok
Itt tartod számon, hogy hány varl van épp a seregben, innét derül ki, hogy
mennyi ellátmányt fogyasztanak táborozásnál és mekkora az erejük. A varlok
létszámát egyrészt sátorjelzők felrakásával, levételével módosítod, másrészt 
a harcosjelző mozgatásával a sátorrésztől jobbra lévő oszlopon. Az is itt 
látszik, mennyi hírnévjutalom jár neked.

D Sereg
Itt jelzed, hogy mekkora a teljes sereg 
létszáma. A harcosjelződ arra a me-
zőre rakod, amelynek száma annyi,
ahány sátorjelződ van összesen a 
klántagoknál és a varloknál.

D Előléptetések
Mindig, amikor zászlósurad vagy kö-
vetőd legyőz egy ellenfelet kézitusá-
ban, a kapott hírnévjelzőt elköltheted
arra, hogy megnöveld a sereg erejét.

1

• Készítsd vezértáblád mellé a 6 kék pajzsjelzőt.

• Rakj 1 sátorjelzőt a 100 klántag sátrára, 1 másik
sátorjelzőt a 10 varl sátrára, a maradék 8 sátor-
jelzőt pedig készítsd vezértáblád mellé.

• Rakj 1 harcosjelzőt az 50 klántag mezőjére az
ő oszlopukban, 1 harcosjelzőt az 5 varl mező-
jére az ő oszlopukban, valamint 1 harcosjelzőt 
a sereg alatti 2-es mezőre.

• Készítsd vezértáblád mellé a 3 végrehajtásjelződet.

+ 1 + 1

+ 1

   Játék a Nevek Őrzőjével

A Nevek Őrzője felelős a harcosok - klántagok és varlok - számon tartásáért. Ő toboroz újabb

harcosokat, ő léptet elő a kézitusák között, hogy a sereg mindig elég erős legyen és készen

álljon az újabb és újabb csatákra.

A Nevek Őrzőjéként egyensúlyt kell tartand a további harcosok toborzása és ellátmányuk költsége között.

A legkönyebben a játék kezdetén, a sereg felállításákor tudsz harcosokat gyűjteni. Ezután egyedül a váro-

sokban számíthatsz arra, hogy ott biztosan tudsz toborozni. Döntéseid közvetlen befolyással vannak mind

a szállásmester, mind a fegyvermester ügyeire, így sokszor szemben fogod magad találni velük.

Amikor csatára kerül a sor, seregetek aktuális erejét össze kell vetnetek a csatakártya erejével. A te fela-

datod, hogy pajzsokat vásárolj a harcosok sátraihoz, így növelve meg a sereg erejét - de erre csak a kézi-

tusák idején van lehetőséged.
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A Hírnévjutalom
Itt olvashatod, hogy mennyi hírnevet kapsz a táborozások 
végén, ha teljesülnek az itteni feltételek.

B Az elesettek emléke
Itt kell jelezned, hogy elesett egy követőtök vagy hogy
annyi harcost veszítettetek, hogy le kellett vennetek egy
sátorjelzőt a Nevek Őrzője tábálájáról. Ha feltötöd az
itteni mezőket máglyajelzőkkel, el kell dobnod az ösz-
szes győzelemjelzőt a dicső tettek mezőiről - azonban
ez a hatás eseményenként legfeljebb egyszer aktiválód-
hat.

C Beszédek
Ide rakhatod a bárhonnét (így akár a játék kezdetén kapott)
hírnévjelzőidet. Minden jelzőt egy adott beszédhez kell le-
raknod. Ha egy beszédre elég hírnevet költöttél, el kell
dobnod onnét a hírnévjelzőket, viszont megkapod a támo-
gatásjelzőt.

D Dicső tettek
Itt kell jelezned, amikor zászlósurad vagy követőd legyőz
egy ellenfelet. Ha már összegyűlt itt 3 győzelemjelző, a
zászlósurad azonnal fejlődik, ráadásul el kell dobnod az
elesettek emlékének mezőiről az összes máglyajelzőt.

• Rakd zászlósurad (Hjalmer)
kártyáját és jelzőjét a ve-
zértáblád mellé (közel 
annak zászlósuras részé-
hez). 

A főnök előkészületei

 

• Vegyél el a magadnak a készletből 4 hírnévjelzőt. 1

• Készítsd vezértáblád mellé a 
3 támogatásjelzőt.

• Készítsd vezértáblád mellé a 3
máglyajelzőt és a 3 győzelem-
jelzőt.

• Készítsd vezértáblád mellé a 3 végrehajtásjelződet.

+ 1 + 1

+ 1

A játék elején az alábbiakat kell végrehajtanod:
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   Játék a főnökkel

A főnök felelős a csatákban bekövetkezett veszteségek, nemkülönben a győzelmek számon tartásáért.

Támogatásjelzők költésével növelheti a sereg esélyeit az eseményeknél. 

Főnökként a szerzett hírneveket arra kell fordítanod, hogy a többi vezért lekötelezve biztosítsd a támoga-

tásukat. Azután, hogy az események és a kézitusák során hírnévhez jutsz, azokat érdemes valamelyik be-

szédedhez leraknod. Ha egy beszédedre már elég hírnevet költöttél, megszerzed egy vezértársad támoga-

tását. Amíg tiéd a támogatás, a zászlósurad jobban teljesít a kézitusákban, amikor pedig elköltöd a támo-

gatásjelzőt, azzal kihúzhatod a csávából a sereget (csatában, éhezésnél, stb.) vagy kézitusában szintet

léphet a zászlósurad. A döntéseid alapvetően a tieid, a többiek kevésbé szólnak bele, így lényegében

szabadon eldöntheted, hogyan és mire költöd hírnevedet - ez olyani luxus, amit a többi vezér nem élvez-

het.



A Hírnévjutalom
Itt olvashatod, hogy mennyi hírnevet kapsz a táborozások 
végén, ha teljesülnek az itteni feltételek.

B Csatakiáltás
Ha a seregben zűrzavar uralkodilk, a kézitusákban hírne-
vet költve követőket helyezhetsz le.

C A klán ereje
Három értéket kell figyelned: morál, sereg, fegyverforga-
tás. Az ezek összeadásából kapott szám határozza meg 
a sereg aktuális szintjét.

D A csapat akaratereje
A kézitusák előtt hírnévjelzőket költve további akaraterőt
biztosíthatsz magatoknak. A követők képességeit egyedül
ebből az akaraterőből aktiválhatjátok.

E Szint
Itt tartod számon seregetek aktuális szintjét, amit a klán
erejének összege határoz meg, amihez még minden ka-
pitányotok után plusz 1 járul.

• Rakd zászlósurad (Colby)
kártyáját és jelzőjét a ve-
zértáblád mellé (közel 
annak zászlósuras részé-
hez). 

A fegyvermester előkészületei
A játék elején az alábbiakat kell végrehajtanod:

• Vegyél el a magadnak a készletből 4 hírnévjelzőt. 1

• Rakd a 3 erőjelzőt a klán ereje alatti alábbi
mezőkre: a morálnál a 0-s, a seregnél a 2-es,
a fegyverforgatásnál az 1-es mezőre.

• Készítsd vezértáblád mellé a 3 végrehajtásjelző-
det.

• A szintjelzőt rakd a bronz szint mezőjére.

+ 1 + 1

+ 1
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   Játék a fegyvermesterrel

A fegyvermester felelős a harcosok kiképzéséért, nemkülönben a sereg szintjének számon tartásáért.

Hírnevet költve gyakorlatoztathatja a harcosokat, ami segít abban, hogy ne törjön ki zűrzavar a 

hadsorokban. A kézitusáknál a fegyvermester gondoskodik a csapat akaraterejáről, amiből zászlós-

urak és követők egyaránt költhetnek.

Fegyvermesterként növelned kell a morált és minden adandó alkalommal gyakoroltatnod kell a fegyver-

forgatást. Táborozásnál csak akkor tudod növelni a morált, ha a főnök is hajlandó annyi hírnevet elköl-

teni, mint te. Városban annyiszor gyakortathatod a fegyverforgatást, ahányszor csak akarod. A morál

és a fegyverforgatás magasan tartása örök küzdelem a számodra, mivel - hacsak külön nincs feltüntet-

ve az ellenkezője - mindig, amikor a Nevek Őrzője vagy esemény miatt sátorjelzőt kaptok, 1-gyel le-

csökken a sereg fegyverforgatása. Ha kapitányt fogadhattok fel, mindenképp tedd meg és a többieket

is erre buzdítsd: minden kapitány segít növelni a sereg szintjét, így egyrészt kisebbek lesznek a vesz-

teségeitek a csatákban, másrészt jobban teljesíthettek a kézitusákban.
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Fázisok

     városakciók sorrendje játéksorrend a kézitusában

      táborakciók sorrendje       követők vásárlási sorrendje

1. A sereg mozog: A seregjelzőt rakjátok át a következő esemény helyszí-
nére. Fizessétek meg a mozgás ellátmányköltségét.

2. Esemény: A helyszín függvényében csapjatok fel egy a megfelelő pakli-
ból egy eseménykártyát és hajtsátok azt végre.

3. Városakció: Ha a helyszín város, a megfelelő sorrendben mind hajtsa-
tok végre egy városakciót.

4. Táborakció: Ha az indulástól, előző tábortól számítva ez a harmadik hely-
szín, vagy ez küldetésetek utolsó helyszíne, hajtsatok végre egy táborakciót.

5. Győzelem: Nézzétek meg a feladatkártyán a célt. Ha teljesítettétek, meg-
nyertétek a játékot - ha nem, veszítettetek.

1. A kézitusakártya alapján rakjátok fel az ellenségek jelzőit a csatatábla
megfelelő mezőire.

2. Rakjátok fel zászlósuraitok és követőitek jelzőit a csatatábla lehelyezési
zónáira.

3. A seregetek szintje és a fegyvermester hírnévköltése szerint gyűjtsétek
be a csapat akaraterejét.

4. Az itteni játéksorrend alapján vessétek bele magatokat a kézitusába.

Akaraterőjelzők
1) Újra mozoghatsz 1 akaraterőt költve.

2) A szükséges mennyiségű akaraterőt elköltve aktiválhatod zászlósu-
rad vagy követőd egyedi képességét.

3) Ideiglenesen 1-gyel megnövelheted támadása idejére zászlósurad
vagy követőd szintjét 1 akaraterőt költve.

Megjegyzés: Követőitekre kizárólag csak a csapat akaraterejéből költ-
hettek.

Ellenségek aktiválása, priorizálás
Az ellenfelek a kézitusakártya sorrendjében, felülről lefelé aktiválódnak. Az
éppen aktivált ellenfél prioritásai ezek:

• Elsődleges: A kézitusakártya szövege.

• Másodlagos: A legtöbb hírnévvel rendelkező zászlósúr.

• 

• Megjegyzés: Az ellenfelek mindig használják egyedi
képességeiket.

  Áttekintkés

Csaták

Közreműködők

Kézitusák
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