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TRÓNOK HARCA

TÁRSASJÁTÉK
George R. R. Martin regényciklusa, A Tûz és Jég dala
alapján tervezte: Christian T. Petersen. 

3–5 játékos részére, 12 éves kortól. Játékidõ 2–4 óra.

Hoztak az istenek
Westeroson!
A király, Robert Baratheon halott, s az utakon mindenfe-

lé seregek vonulnak. A Lannister-ház az ifjú Joffrey trón-

igényét támogatja, hiszen az elhunyt király özvegye,

Cersei maga is a Lannister-házba született. Ám Stannis

Baratheon tudja, hogy nem Robert Joffrey apja, s ezért az

öröklés rendje szerint magának követeli a trónt. A Vas-

szigeteken a Greyjoyok új lázadásra készülnek, és vágya-

ik immáron nem korlátozódnak csupán a függetlenségre.

Északon a Starkok hívják össze lobogóikat, hogy harcba

szálljanak a helyesnek vélt ügyért, míg délen a dúsgazdag

Tyrell-ház dédelgeti régi ambícióját a Vastrón megszerzé-

sérõl. Seregek gyülekeznek, hollók hozzák-viszik a híre-

ket – úgy tûnik, a királyok csatája elkerülhetetlen.

Bevezeto
A TRÓNOK HARCA TÁRSASJÁTÉK tulajdonosaként lehetõsé-

ged nyílik arra, hogy megmerítkezz George R. R. Martin

csodálatos világában – az egymással vetélkedõ királyok

és királynõk, nemes hölgyek és harcias lovagok, ször-

nyek, kardok, bõrvértek, varázslatok, sötét cselszövények

és hõsies helytállás birodalmában.

Mint játékos, Westeros nagy nemesi házainak egyikét irá-

nyíthatod. A Lannisterek, a Starkok, a Baratheonok, a

Tyrellek vagy a Greyjoyok fejeként okos tervekkel, ügyes

diplomáciával – és nem utolsósorban ravasz hadi taktiká-

val – küzdhetsz a várak, városok és tartományok feletti

uralomért, hogy házadnak dicsõséget hozva végül elnyerd

a legnagyszerûbb jutalmat, a Vastrónt.

A játék célja
A TRÓNOK HARCA TÁRSASJÁTÉK 10 fordulóból áll. A játék

gyõztese az lesz, aki a résztvevõk közül a tizedik forduló

végén a legtöbb várat és várost birtokolja. 

A játékosok száma
A TRÓNOK HARCA TÁRSASJÁTÉK alapvetõen 5 személyre

szabott, azonban 3 vagy 4 játékos is játszhat vele. Jelen

szabálykönyv végén olvashatóak a 3 és 4 résztvevõs já-

tékra vonatkozó különleges elõírások.

Tartozékok
A játék doboza a következõ tartozékokat tartalmazza:

75 parancsjelzõ (házanként 15)

100 hatalomjelzõ (házanként 20)

15 befolyásjelzõ (házanként 3)

5 utánpótlásjelzõ (házanként 1)

35 házkártya (házanként 7)

5 kezdõkártya (házanként 1)

30 Westeros-kártya

50 gyalogosegység (házanként 10)

20 lovagegység (házanként 4)

30 flottaegység (házanként 6)

1 vadak ereje-jelzõ

3 semleges egység-jelzõ

1 Királyvárra

1 Sasfészekre

1 Napföldre

1 valyriai acélkard-jelzõ

1 hírvivõ holló-jelzõ

1 Vastrón-jelzõ

1 térkép (játéktábla)

1 fordulójelzõ

1 szabálykönyv 

Az elsõ játék elõtt a jelzõket óvatosan ki kell törni a kere-

tekbõl.

A parancsjelzõk
Minden háznak 15 kis kerek parancsjelzõ áll a rendelke-

zésére: 3-3 menetelés-, támogatás-, portyázás-, hatalom-

szerzés- és védekezésjelzõ. A tervezési szakasz során

ezek segítségével adhatók ki titkos parancsok a játéktáb-

lán lévõ lovagok, gyalogosok és flották számára. (A sza-

bálykönyvben sok esetben csak egyszerûen „parancsként”

hivatkozunk a parancsjelzõkre.)

A hatalomjelzõk
Ezek a pajzs alakú jelzõk az egyes házak politikai és gaz-

dasági befolyását jelképezik Westeros köznépe és kisebb

nemesei körében. A játékosok ezekkel licitálnak a befo-
lyási területeken, ezekkel támogatják a vadakkal küzdõ

Éjjeli Õrséget, és ezekkel szilárdíthatják meg uralmukat a

tartományok felett.

A gyalogosok, lovagok és hajók
A fafigurák az egyes házak katonai erejét jelképezik. A

játékos nem veheti le önhatalmúlag egységeit a játéktáb-

láról.

A házkártyák
Minden házhoz tartozik hét egyedi kártya, rajtuk a re-

gényciklus fontos alakjaival – a csatákban e fõszereplõk

vezetik a házaik seregeit.

A Westeros-kártyák
E kártyák a Westeroson történõ mindennapos, illetve kü-

lönleges eseményeket jelképezik. Három pakliba osztha-

tóak (I, II és III); játékba a Westeros-szakaszban hozha-

tók.

A kezdõkártyák
Az elõkészületek során minden résztvevõ kap egy kezdõ-

kártyát. A lapról a játékos megtudhatja, házának hol és

milyen seregei állomásoznak, nemkülönben milyen pozí-

ciókat foglal el háza a befolyási területeken. A kezdõkár-

tyáknak csupán a játékra való felkészüléskor jut szerep, a

késõbbiekben nem. 

menetelésjelzõ támogatásjelzõ portyázásjelzõ

hatalomszerzés-
jelzõ

védekezésjelzõ

gyalogosegység lovagegység flottaegység
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A Vastrón, a valyriai acélkard és a hírvivõ holló

Aki a megfelelõ befolyási területen (Vastrón, hûbéresek,

a királyi udvar) a legnagyobb hatalommal rendelkezik, az

kapja az adott területhez tartozó nagy jelzõt: a Vastrónt, a

valyriai acélkardot vagy a hírvivõ hollót. E jelzõk külön-

leges képességekkel ruházzák fel aktuális birtokosaikat.

A játéktábla
A játéktábla legnagyobb részét a számos tengeri és száraz-

földi tartományból álló Westeros térképe foglalja el,

emellett külön részek szolgálnak a vadak aktuális erejé-

nek, a befolyási területeken elfoglalt pozícióknak, az után-

pótlási lehetõségeknek és a fordulóknak a jelölésére.

Elokészületek
A játékra az alábbiak szerint készüljenek fel a résztvevõk:

1. Helyezzék a játéktáblát kihajtogatva egy – nagy! – asz-

tal közepére.

2. Tegyék Királyvár, Sasfészek és Napföld jelzõit a játék-

tábla megfelelõ tartományaira (e jelzõk az ottani semleges

seregeket jelképezik).

3. Rakják a vadak ereje-jelzõt a vadak erejét mutató táblá-

zat (Westeros legészakibb részén) 0-val jelölt gyûrûjére.

4. Helyezzék a fordulójelzõt az 1. mezõre. 

5. Tegyék minden ház hatalomjelzõit egyetlen, esetleg há-

zak szerint szétválogatott kupacban a játéktábla mellé.

6. Húzzon minden játékos egy kezdõkártyát – ilyenfor-

mán eldöntve, ki melyik házat fogja irányítani a játék so-

rán.

7. Minden játékos kapja meg házának hét házkártyáját.

8. A hátlapjukon I, II és III római számokkal jelölt

Westeros-kártyákat válogassák szét, majd mindhárom

paklit keverjék meg és rakják képpel lefelé a játéktábla

mellé.

9. Ezután a játékosok a kezdõkártyájukon található utasí-

tásokat követve rakják a megfelelõ helyekre seregeiket és

jelzõiket. Ezt három lépésben tehetik meg:

a) Minden játékos elhelyezi a három befolyási terület

megfelelõ mezõin három nyolcszögletû befolyásjelzõjét.

Ötszemélyes játék esetén, ha úgy vélik, hogy a Lannister-

ház helyzete túlságosan elõnytelen, a játékosok felcserél-

hetik a Greyjoy- és a Tyrell-házak pozícióit a királyi ud-
var befolyási területen (így a Greyjoyoké lesz az 5., a

Tyrelleké pedig a 4. mezõ).

b) Minden játékos elhelyezi saját utánpótlásjelzõjét az

utánpótlási táblázaton. A házak pozícióit az határozza meg,

hogy hány utánpótlásikon látható kezdõtartományaikon.

(Ez a Starkoknál és a

Baratheonoknál 1, a

Lannistereknél és a

Greyjoyoknál 2, a

Tyrelleknél pedig

3.)

c) Minden játékos

lerakja kezdõ sere-

geit (gyalogosokat,

Példa az elokészületekre

A játékos a Lannister-kártyát húzta, így a Lannis-

ter-házat fogja irányítani. A kezdõlapon látható

instrukciókat követve:

1. Nyolcszögû jelzõit elhelyezi a

befolyási területek számára megjelölt pozícióin;

azaz a Vastrónnál a második, a hûbéreseknél az

ötödik, a királyi udvarban pedig az elsõ mezõn.

Ekkor, minthogy õ áll legelöl a királyi udvarban,

megkapja a hírvivõ hollót.

2. Ezután utánpótlásjelzõjét leteszi az utánpótlási

táblázat második oszlopára.

3. Majd lerak egy gyalogos- és egy lovagegységet

Lannister-révre, egy másik gyalogosegységet Kõ-

szentélyre, egy flottaegységet pedig Arany-szo-

rosra.

4. Végül maga elé, az asztalra helyezi házkártyáit,

öt hatalomjelzõjét, a hírvivõ hollót, valamint fel

nem rakott seregeit. A Lannister-ház kezdõkár-

tyáját, mivel többé már nincs szüksége rá, vissza-

rakja a dobozba.

Mindezek után a játékos – a Lannisterek élén –

készen áll a megmérettetésre.

oldal3.
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lovagokat és hajókat egyaránt) a kezdõkártyáján megjelölt

tartományokra.

Minden játékos kap a készletbõl 5 hatalomjelzõt. Figye-

lem: a játékosok mindig csak a házuknak megfelelõ hata-

lomjelzõket kaphatnak (azaz például a Stark-játékos soha

nem kaphat Lannister-hatalomjelzõt)! Az egyes játéko-

soknál lévõ hatalomjelzõk az adott házak pillanatnyi poli-

tikai-gazdasági hatalmát jelképezik. E jelzõket nevezzük

felhasználható hatalomjelzõknek, és ezeket – a licitálás

kivételével – mindig úgy kell az asztalon tartani, hogy

minden résztvevõ megállapíthassa számukat.

Ezzel az elõkészületek véget értek – kezdõdhet a játék!

A játék menete
A teljes játék 10 fordulóból, minden forduló pedig három

szakaszból áll. A játékszakaszok a következõ sorrendben

követik egymást:

1. A Westeros-szakasz (az elsõ fordulóban ez elmarad)
2. A tervezési szakasz
3. Az akciószakasz

A 10. forduló akciószakasza után a küzdelem véget ér; az

a játékos lesz a gyõztes, aki a legtöbb várost és várat bir-

tokolja (részletesen lásd késõbb).

A Westeros-szakasz
A Westeros-szakasz jelképezi a birodalomban folyó min-

dennapi tevékenységet, a különféle történéseket és esemé-

nyeket. Az elsõ fordulóban ez a szakasz elmarad, a játék
a tervezési szakasszal indul!

A Westeros-szakasz az alábbi lépésekbõl áll:

1. A fordulójelzõ elõrébb helyezése

2. A három Westeros-pakli legfelsõ lapjának felfedése

3. Az I-es lap utasításainak végrehajtása

4. A II-es lap utasításainak végrehajtása

5. A III-as lap utasításainak végrehajtása

6. A három végrehajtott Westeros-kártya mindegyike a

megfelelõ pakli aljára kerül

7. A tervezési szakasz elindítása

A Westeros-kártyák
A Westeros-kártyák három paklit alkotnak (I, II és III).

Minden Westeros-szakaszban a három pakli legfelsõ lap-

ját egyszerre felfedve a játékosok sorszám szerint (az I-

essel kezdve) hajtják végre a kártyák utasításait. 

A lapok és a hozzájuk tartozó szövegek a jelen szabály-

könyv hátoldalán is tanulmányozhatók. Négy kártyát – az

Utánpótlást, Toborzást, Királyok csatáját és A vadak tá-
madását – azonban az alábbiakban részletesen is ismerte-

tünk. 

Utánpótlás
A hadseregek hatalmas mennyiségû utánpótlást igényel-

nek élelmiszerbõl, vízbõl, acélból, lovakból, ruházatból és

minden másból. (Még mainapság is legfeljebb akkora le-

het egy hadsereg,

amekkorát az után-

pótlási lehetõségek

megengednek.) Ele-

gendõ utánpótlás nél-

kül a seregek ereje

megroppan, a kato-

nák szétszélednek. A

TRÓNOK HARCA TÁRSASJÁTÉK tábláján külön rész szolgál a

házak utánpótlási lehetõségeinek nyilvántartására – va-

gyis arra, hogy a házak mekkora seregeket képesek után-

pótlással ellátni.

A játéktáblán látható utánpótlási táblázatról olvasható le,

hogy a házak legfeljebb mennyi és mekkora hadsereggel

rendelkezhetnek. A játékosok jelzõje abba az oszlopba

kerül az utánpótlási táblázaton, ahány utánpótlásikon

található az általuk birtokolt tartományokban.

A táblázat minden oszlopában zászlók láthatóak, rajtuk

egy-egy számmal. Ahány zászló van egy oszlopban, leg-

feljebb annyi hadserege lehet a játékosnak; a zászlókon

látható számok pedig azt mutatják, hogy a hadseregeket

legfeljebb hány egység alkothatja.

• Noha a lovagok nagyobb harci erõt képviselnek, mint a

gyalogosok, utánpótlás szempontjából ugyanúgy egyetlen

egységnek számítanak.

• Minél több olyan tartományt birtokol egy játékos, ahol

utánpótlásikonok vannak, annál több utánpótlással rendel-

kezik, és így annál több és nagyobb seregei lehetnek. Pél-

dának okáért Feketevíz tartományban két utánpótlás-ikon

is található; nem csoda, hogy a tartomány birtoklásáért ál-

talában ádáz vetélkedés folyik.

Ha a felfordított Westeros-kártya utánpótlás, a játékosok

játéksorrendben összesítik az általuk birtokolt tartomá-

nyokban az utánpótlásikonokat, majd eszerint áthelyezik

saját utánpótlásjelzõjüket az utánpótlás-táblázat megfele-

lõ oszlopába.

Amennyiben egy játékos utánpótlásikonnal ellátott tarto-

mányt veszít el, megtörténhet, hogy a játéktáblán több

vagy nagyobb seregei maradnak, mint amennyit utánpót-

lással képes lenne ellátni. Ilyenkor egységei közül le kell

vennie annyit, amennyivel meghaladja utánpótlási lehetõ-

ségeit (lásd a következõ példát).

Hadseregek
Hadseregrõl akkor beszélünk, ha egy tartományban egy
játékosnak két vagy több egysége állomásozik. Az

ugyanazon a tengerrészen tartózkodó két vagy több hajó –

azaz flotta – is hadseregnek számít.

Tartományok birtoklása
Egy ház akkor birtokol egy tartományt, ha állomásozik

ott legalább egy gyalogosa vagy lovagja, esetleg már

korábban egy hatalomjelzõ lerakásával megszilárdította a

tartományban uralmát (az ez utóbbira vonatkozó szabá-

lyokat lásd lentebb).

Játéksorrend
A játéksorrendet a házaknak a Vastrón befolyási terü-
letén belüli pozíciója határozza meg. A sorrendben legelöl

a balról a legelsõ mezõt birtokló ház áll, õt a balról má-

sodik pozíció birtokosa követi, és így tovább.

utánpótlásikon
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FONTOS: Hiába sze-
reznek vagy veszíte-
nek utánpótlás-
ikonokat a játé-
kosok az akció-
szakasz során,
ezek hatása
csak akkor
érvényesül az
utánpótlás-táb-
lázaton, amikor a
Westeros-sza-
kaszban utánpótlás-
kártyát fednek fel a játé-
kosok!

Toborzás

E kártya azokat az erõfeszítéseket jelképezi, melyek során

a nagy házak fegyverbe szólítják hûbéreseiket, új katoná-

kat képeznek ki, és új hajókat bocsátanak vízre. A tobor-

zás az alábbiak szerint történik:

A játéksorrend szerint követve egymást a házak új egysé-

geket toboroznak, legfeljebb annyit, ahány toborzási pont-

juk van. Toborzási pontokat az általuk birtokolt városok

és várak után kapnak.

A játékosok által birtokolt minden vár 2, minden város
pedig 1 toborzási pontot biztosít. 

Az elõzõ forduló kezdetén a Lannistereknek még 5-

ös utánpótlásuk volt, azonban a forduló folyamán a

Greyjoyok elfoglalták tõlük Zúgót és Tengerszemet

(mindkét tartományban található egy-egy után-

pótlásikon). Az új Westeros-szakasz során a játéko-

sok egy utánpótláskártyát fordítottak fel. A Lannis-

ter-háznak csak 3-as utánpótlása van, ezért jelzõjét

ennek megfelelõen át kell helyeznie az utánpótlás-

táblázaton.

Még mielõtt utánpótlásuk megfogyatkozott volna, a

Lannisterek négy hadsereggel rendelkeztek – egy 4,

egy 3 és két darab 2 egységbõl állóval, az alábbi

megoszlásban:

• 2 lovag- és 2 gyalogosegység Harrenhalban (4)

• 3 hajóegység Arany-szoroson (3)

• 2 lovagegység Országút mezején (2)

• 2 gyalogosegység Kõszentélyben (2)

Emellett a Lannister-háznak több tartományban áll

még 1-1 gyalogosa, ám a magányos egységek nem

számítanak hadseregeknek, így az utánpótlásnál

nem is kell figyelembe venni õket („a tartomány

eltartja õket”).

Minthogy a Greyjoyok elragadtak tõlük két után-

pótlást, a Lannistereké 3-ra zuhant; nincs tehát ele-

gendõ minden seregük számára. Ahogy az az után-

pótlás-táblázaton látható, most legfeljebb négy had-

sereggel rendelkezhetnek, amelyek legfeljebb 3, 2, 2

és 2 egységbõl állhatnak. Hogy ennek eleget tegyen,

a Lannister-ház játékosa levesz egy flottaegységet

Arany-szorosról és egy gyalogosegységet Harren-

halból. A ház seregei tehát így állnak föl:

• 2 lovag- és 1 gyalogosegység (3)

• 2 flottaegység (2)

• 2 lovagegység (2)

• 2 gyalogosegység (2)

Azaz az utánpótlás elvesztésének folyományaként a

Lannistereknek két egységüket is fel kell számol-

niuk – és mindaddig nem is toborozhatnak többet,

amíg meg nem hódítanak újabb, utánpótlásikonnal

rendelkezõ tartományokat. (Ekkor is csak azt köve-

tõen, hogy valamelyik Westeros-szakaszban a ház

utánpótlásjelzõje elõrébb került a táblázaton.)

Példa az utánpótlás megváltozására

vár város
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Az egységek
A TRÓNOK HARCA TÁRSASJÁTÉKBAN háromféle katonai

alakulattal harcolhatnak a házak: gyalogos-, lovag- és

flottaegységekkel (hajókkal). Minden egységtípus felállí-

tása toborzási pontokat igényel, az alábbiak szerint:

gyalogos 1 pont
lovag 2 pont
hajó 1 pont
gyalogos elõléptetése lovaggá 1 pont*

* Egy, már a játékban lévõ gyalogos 1 toborzási pontért
elõléptethetõ lovaggá. Ilyen elõléptetésre csak városban
vagy várban kerülhet sor, az adott város, illetve vár bizto-
sította toborzási pont felhasználásával. Ha a gyalogos
olyan tartományban tartózkodik, ahol sem város, sem vár
nem található, nem léptethetõ elõ.

Az új egységek abban a tartományban állnak föl, ahol a

toborzási pontokat biztosító város, illetve vár található –

illetve a hajók csak olyan tengerrészre tehetõk, amelyek

szomszédosak a toborzási pontokat biztosító város, illetve

vár tartományával. Ha ezen a tengerrészen már horgonyt

vetett egy másik ház hajója vagy flottája, a játékos nem

helyezhet arra a tengerrészre hajót toborzás útján.

Miután egy játékos befejezte saját toborzásait, a játéksor-

rendben õt követõ játékos kezdheti toborozni csapatait.

IGEN FONTOS SZABÁLY: A játékosok a toborzás
során nem hozhatnak létre olyan hadseregeket, ame-
lyek meghaladják utánpótlási lehetõségeiket! Ha a vá-
rosra vagy várra lerakott egység miatt nagyobb vagy
több hadseregre tennének szert, mint amennyit után-
pótlással ellátni képesek, nem toborozhatják össze az
adott egységet.

• Fontos, hogy egy város vagy vár biztosította toborzási

pontokat csak abban a tartományban lehet felhasználni,

ahol az adott vár vagy város áll. Ha az elégtelen utánpót-

lás miatt egy játékos nem tud toborozni, felhasználatlan

toborzási pontjai elvesznek.

• Minden ház 10 gyalogos-, 4 lovag- és 6 flottaegységnek

parancsol. Ha az adott típusú egységbõl az összeset fel-

használta, a játékos abból a típusból már nem toborozhat

újat. A csaták során megölt vagy más okból a tábláról el-

távolított egységek azonban újratoborozhatóak.

Királyok csatája
A Királyok csatája-kártya azt jelképezi, hogyan változnak

meg a nagy házak hatalmi viszonyai. A lap felhúzása után

a három befolyási terület (Vastrón, hûbéresek, királyi ud-

var) pozícióit újra kell osztani – méghozzá licitálás segít-

ségével.

A játékosok a három befolyási terület összes pozíciójáról

eltávolítják a nyolcszögletû jelzõket, majd a rendelkezé-

Példa a toborzásra

A Westeros-szakasz során toborzáskártyát fordítot-

tak fel. A játéksorrendben a Lannister-játékos (után-

pótlása 3) az elsõ, így õ toborozhat új egységeket.

Mivel Lannister-rév (ahol most egy gyalogosegység

található) 2 toborzási pontot biztosít, a játékos letesz

oda egy másik gyalogost (így 2 gyalogosegységbõl

álló sereg jön létre), továbbá lerak egy hajót az ed-

dig üres Arany-szorosra.

Harrenhal 1 toborzási pontot biztosít, amelybõl az

ottani két gyalogosegysége közül az egyiket elõlép-

teti lovagegységgé (az elõléptetés nem befolyásolja

a hadsereg méretét).

Zúgó 2 toborzási pontot biztosít, ám ott már találha-

tó a háznak 3 lovagegysége. A játékos tehát egyik

toborzási pontjából lerak egy újabb hajót Arany-

szorosra (minthogy az Zúgóval is szomszédos), így

ott egy újabb, 2 hajóból álló hadserege áll föl. A má-

sik zúgói toborzási pontját viszont nem tudja fel-

használni, hiszen már elérte utánpótlási lehetõsé-

geinek határait.

Így a Lannister-ház a toborzás után parancsol egy 3

lovagegységbõl álló hadseregnek Zúgóban, egy 2

gyalogosból álló seregnek Lannister-révben, egy 1

lovagból és 1 gyalogosból álló seregnek Harrenhal-

ban, és egy 2 hajóból álló flottának Lannister-rév

szomszédságában. Ez épp belefér utánpótlási lehe-

tõségeibe, hiszen hármas utánpótlása legfeljebb

négy (3, 2, 2 és 2 egységbõl álló) sereget enged ne-

ki. Emellett birtokol még egy gyalogosegységet Kõ-

szentélyben, egy hajót pedig a Napnyugati-tenge-

ren, ám utóbbi helyeken, minthogy nincs sem város,

sem vár, nem toborozhat.

gyalogos lovag hajó
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sükre álló hatalomjelzõkkel sorban – és titkosan – licitál-

nak a három befolyási terület pozícióira. Egyszerre min-

dig csak egy terület pozícióira lehet licitálni. A befolyási
területek meghatározott sorrendben követik egymást: elõ-

ször a Vastrón, másodjára a hûbéresek, végül a királyi ud-

var pozíciói következnek licitre. (A licitálás részletes sza-

bályait lásd a jobb oldali kék oszlopban.)

Elso licitálás: a Vastrón
Az, hogy egy ház melyik mezõt birtokolja a Vastrón befo-
lyási területén, azt mutatja meg, hogy az adott ház fejét

mennyire szívesen hajlandóak királyukul elismerni a ki-

sebb nemesek, a lovagok és a köznép. Emellett a játékban

az itteni pozíciók határozzák meg a játéksorrendet, és az

a ház, amelyik a legnagyobb összeget ajánlja fel, a licitá-

lás végeztével elnyeri a Vastrón-jelzõt.

A játékosok tehát licitálnak a Vastrónra, és jelzõik a lici-

tek mennyisége szerint kerülnek a befolyási terület pozí-

cióira. Miután már az összes jelzõ felkerült a megfelelõ

mezõkre, a játékos, aki a legnagyobb mennyiséggel lici-

tált (és akié az 1. pozíció) megkapja elõzõ tulajdonosától

a Vastrónt.

Fontos: A Vastrón csak azután vált tulajdonost, hogy
az ezen befolyási terület pozícióira való licitálás befeje-
zõdött, és az összes jelzõ felkerült a Vastrón befolyási
terület pozícióira! Ilyenformán egyenlõ liciteknél még
az a játékos dönt, akinél a licit elõtt a Vastrón volt –
még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy a licitálás befejez-
tével át kell adnia azt egy másik játékosnak. 
(Tehát ennél a licitnél még a Vastrón licit elõtti tulajdo-

nosa dönt; a következõ kettõnél – hûbéresek, királyi udvar

– azonban az, aki a jelenlegi licit során már megszerezte
a Vastrónt.)

A Vastrón maga azt jelképezi, hogy tulajdonosának leg-

erõsebb a trónigénye mind közül. Birtokosa dönt a játék

közben elõálló összes holtversenyben – a csatában elõ-
fordulókat kivéve.

Az összes hatalomjelzõ, amellyel a játékosok licitáltak a

Vastrón befolyási terület pozícióira, visszakerül a kész-

letbe.

Második licitálás:
a hubéresek
Az, hogy egy ház

melyik pozíciót bir-

tokolja a hûbéresek
befolyási területen,
azt mutatja meg,

hogy az adott ház

milyen sikerrel

vezeti hadba tarto-

mányai kisebb ne-

meseit és zászlós-

urait. Azaz minél

elõkelõbb pozícióban

van, annál nagyobb esély-

lyel arat gyõzelmet a csatatere-

ken. Emellett az a ház, akié a befolyási
terület 1. pozíciója, birtokolja a valyriai acélkardot is.

Ha egy csatában holtverseny alakul ki, az a játékos
nyer, aki a hûbéresek befolyási területen jobb pozíciót
birtokol (részletesen lásd a harci szabályoknál).

A játékosok ezután a hûbéresek befolyási terület pozíciói-

ra licitálnak. A licitálás a korábbiakban leírtak szerint tör-

ténik, és jelzõiket is ugyanúgy, a licitek mennyisége alap-

ján kell felrakniuk a befolyási terület mezõire, mint a Vas-

trón esetében.

Az a játékos, aki a legtöbb hatalomjelzõvel licitált (és aki-

nek jelzõje az 1. pozícióban van) megkapja elõzõ tulajdo-

nosától a valyriai acélkardot.

A valyriai acélkard tulajdonosa roppant hatalmú fegyvert

birtokol, melynek nagy hasznát veheti a csatákban: for-

dulónként egyszer (akár támadóként vagy védekezõként)

használhatja a valyriai fegyvert, amely +1-et ad harci ere-

jéhez. (A harcra vonatkozó szabályokat lásd lentebb.)

Az összes hatalomjelzõ, amellyel a játékosok licitáltak a

hûbéresek befolyási terület pozícióira, visszakerül a közös

készletbe. 

Harmadik licitálás: a királyi udvar
Az, hogy egy ház mely pozíciót birtokolja a királyi udvar
befolyási területen, azt mutatja meg, hogy milyen ügyesen

intrikál, mennyire jó a kémhálózata és a hírszolgálata. Mi-

nél jobb pozícióban van, annál több (és erõsebb) parancs-

jelzõt használhat a tervezési szakasz során. Emellett az 1.

pozíciót birtokló ház elnyeri a hírvivõ hollót, amelynek

segítségével jóval rugalmasabban tervezheti meg jövõbe-

ni cselekedeteit.

Licitálás
Mindhárom befolyási terület pozícióira az alábbi mód-

szerrel lehet licitálni. Még az elsõ licitálás elõtt a játéko-

sok a többiek elõl elrejtik felhasználható hatalomjelzõiket,

és ezek közül tetszõleges mennyiséget jobbjukba készíte-

nek. Ezek után ökölbe szorított kezüket kinyújtják maguk

elõtt. Amikor már minden játékos készen áll, tenyerüket

egyszerre kinyitva felfedik licitjüket.

A legmagasabb licitet kínáló játékos jelzõjét a befolyási
terület 1. pozíciójára helyezheti. A 2. pozícióra a második

legnagyobb licitet vállaló játékos jelzõje kerül, a harmadik

legnagyobb licit tulajdonosáé lesz a 3. pozíció, és így to-

vább.

Miután az összes játékos jelzõje felkerült az adott befolyá-
si terület mezõire, az 1. pozíció birtokosa megkapja a be-
folyási területhez tartozó különleges jelzõt (a Vastrónt, a

valyriai acélkardot vagy a hírvivõ hollót).

Fontos: Miután a játékosok licitáltak egy befolyási te-
rületre, az összes licitre felhasznált hatalomjelzõt visz-
sza kell tenni a közös készletbe – függetlenül attól,
mely pozíciókat szerezték meg licitjeikkel a játékosok.

Ha két vagy több játékos ugyanannyival licitál, az a játé-

kos osztja el közöttük a pozíciókat, aki a Vastrónt birto-

kolja. Õ azon pozíciókra, amelyekre ugyanannyi hatalom-

jelzõvel licitáltak, tetszése szerint rakhatja le az egyenlõ

licitben érintett házak jelzõit. (Természetesen nem teheti

le egy ház jelzõjét úgy, hogy az rosszabb pozícióba kerül-

jön bármely olyan háznál, amelyik nála kevesebbet lici-

tált.)

Példa a licitálásra
A Westeros-szakasz során Királyok csatája-kártyát fordí-

tottak fel a játékosok. Már befejezték a Vastrón befolyási
területére a licitálást (a Vastrón-jelzõt a Greyjoy-ház sze-

rezte meg), így most a hûbéresek pozícióira fognak licitál-

ni. Az általuk gondolt jelzõmennyiséget jobb öklükbe rej-

tik, majd – miután mindenki készen áll – egyszerre felfe-

dik. Licitjeik a következõk:

Lannisterek 4 hatalomjelzõ
Baratheonok 3 hatalomjelzõ
Starkok 3 hatalomjelzõ
Tyrellek 2 hatalomjelzõ
Greyjoyok 0 hatalomjelzõ

Tehát a Lannister-ház megszerezte az elsõ pozíciót, de a 2.

pozícióra nézve holtverseny alakult ki a Baratheonok és a

Starkok között. A Greyjoy-ház – akié jelenleg a Vastrón –

úgy dönt, hogy a Baratheonoké lesz a 2., a Starkoké pedig

a 3. pozíció. A 4. helyre a Tyrell, az utolsóra pedig a

Greyjoy-ház kerül. Miután mind az öt jelzõ felkerült a já-

téktáblára, a Lannistererek megkapják a valyriai acélkard-
jelzõt.

GoT Rules hun.qxd  7/13/2005  8:16 PM  Page 7



oldal8.

A játékosok tehát licitálnak a királyi udvar befolyási terü-
let pozícióira. A licitálás ugyanúgy történik, és jelzõiket

ugyanúgy a licitek mennyisége alapján kell felrakniuk a

befolyási terület mezõire, mint a Vastrón esetében.

Az a játékos, aki a legtöbb hatalomjelzõvel licitált (és aki-

nek jelzõje az 1. pozícióban van), megkapja elõzõ tulajdo-

nosától a hírvivõ hollót.

A királyi udvar befolyási terület pozíciói mellett látható
csillagok száma mutatja meg, hogy az egyes játékosok
hány különleges (csillaggal jelölt) parancsot adhatnak
ki a tervezési szakasz során. Például az a játékos, aki a
3. pozíciót birtokolja, a tervezési szakaszban legfeljebb
két különleges parancsot adhat ki.
(A parancsok részletes kifejtését lásd késõbb.)

A hírvivõ holló fordulónként egyszer, a tervezési szakasz-

ban használható; a parancsjelzõk felfedése után tulajdono-

sa kicserélheti egyik parancsjelzõjét. Így a játékos jóval

nagyobb rugalmassággal tervezheti meg cselekedeteit. (A

tervezési szakasz és a parancsok részletes kifejtését lásd

lentebb.)

Végül az összes hatalomjelzõ, amellyel a játékosok licitál-

tak a királyi udvar befolyási terület pozícióira, visszakerül

a közös készletbe.

A vadak támadása

A Mance Rayder vezette vadaknak az északi Fal ellen in-

tézett támadását jelképezi ez a kártya. A Falat az Éjjeli

Õrség védelmezi, ám erejük a nagy házak támogatása nél-

kül elégtelen erre a feladatra.

A növekvõ fenyegetés
A játéktábla legfelsõ részén – a távoli, jeges Északon – ta-

lálható a vadak ereje-táblázat. Ezen mindig látható, ho-

gyan nõ napról napra a vadak jelentette fenyegetés, ho-

gyan gyarapodnak számban és erõben.

Mindhárom Westeros-pakliban akadnak olyan kártyák,

amelyek jobb alsó sarkában egy gyapjas mamut feje látha-

tó. Amikor a játékosok ilyen kártyát csapnak fel, még an-

nak végrehajtása elõtt egy hellyel elõrébb kell tenniük a

vadak ereje-jelzõt. Ilyenformán megtörténhet, hogy egy

Westeros-szakasz során akár három hellyel is elõrébb ke-

rül a jelzõ.

Ha a játékosok a harmadik Westeros-pakli tetejérõl A va-
dak támadása kártyát csapnak fel, a vadak pillanatnyi ere-

jükkel támadást intéznek Westeros ellen, és a játékosokon

áll, hogy sikerül-e visszaverni õket, vagy végigpusztítják

az egész kontinenst.

A vadak támadása a következõképpen történik:

1. A játékosok megnézik, mennyi a vadak ereje (0, 2, 4, 6,

8, 10 vagy 12).

2. A játékosok elrejtik a többiek elõl felhasználható hata-

lomjelzõiket, majd ezek közül tetszésük szerinti mennyi-

séget markukba vesznek. Ha ez megtörtént, kezüket ököl-

be szorítva kinyújtják maguk elõtt.

3. Amikor minden játékos megtette a fentieket, tenyerüket

egyszerre kinyitva felfedik licitjüket. Majd összesítik a li-

citeket: ez lesz az Éjjeli Õrség ereje.

4. Ha az Éjjeli Õrség ereje egyenlõ vagy nagyobb, mint a

vadak ereje, az Õrség visszaverte a támadást.

5. Ha a vadak ereje nagyobb, mint az Éjjeli Õrség ereje, a

vadak gyõzelmet arattak és áttörtek a Falon.

6. Az összes hatalomjelzõt, amellyel a játékosok licitáltak,

vissza kell tenni a közös készletbe.

Az Éjjeli Õrség gyõzelme
Ha az Éjjeli Õrség gyõz, a vadak jelentette fenyegetés –

ha csak idõlegesen is – megszûnik. Ennek jutalmául az a

játékos, aki a legtöbb hatalomjelzõvel licitált (holtverseny

esetén a Vastrón birtokosa dönt), nyomban visszaveheti a

kezébe elhasznált házkártyái egyikét.

A vadak gyõzelme
Ha a vadak gyõznek, fosztogató hordáik végigdúlják egész

Westerost. Minden játékosnak azonnal le kell vennie 2 to-

borzási pontnyi egységét (lovagot, gyalogososokat vagy ha-

jókat) a játéktábláról. (Egy lovagegység 2 toborzási pontot

ér, tehát ebbõl a típusból 1 eltávolítása elegendõ.) Emellett

annak a játékosnak, aki a legkevesebbel licitált, le kell

még vennie további 2 toborzási pontnyi egységet – azaz ne-

ki összesen 4 pontnyi katonáját kell eltávolítania. (Holtver-

seny esetén a Vastrón birtokosa dönti el, kié a „legkisebb li-

cit”.) A játékosok játéksorrendben vegyék le veszteségeiket.

Amikor egy játékosnak a vadak sikeres támadása miatt

egységeket kell levennie a tábláról, nem teheti meg, hogy

egy toborzási pontért cserébe „lefokoz” egy lovagot gyalo-

gossá. Ha a játékos egy tartományról összes egységét eltá-

volítja, nem rakhat le az adott tartományra hatalomjelzõt. 

Bármit eredményez is a vadak támadása, a vadak ereje-
jelzõt vissza kell tenni a 0-ás mezõre. A vadak mindannyi-

szor támadnak, amikor a játékosok a Westeros-szakasz

során A vadak támadása kártyát csapnak fel.

Megjegyzés: Mivel 4 toborzási pontnyi egység elveszíté-

se nagy érvágás, célszerû, ha a játékosok mindig tartalé-

kolnak néhány hatalomjelzõt ennek elkerülésére.

A Westeros-szakasz vége
Miután a három Westeros-pakliból felcsapott kártyákon

szereplõ utasításokat végrehajtották a játékosok, a

Westeros-szakasz véget ér. A felcsapott kártyákat a pak-

lik aljára kell tenni (így most mindhárom pakli tetején egy

képpel lefelé fordított kártya lesz), és a játék a tervezési

szakasszal folytatódik.

A tervezési szakasz
E szakaszban a játékosok parancsjelzõik felhasználásával

parancsokat adnak ki a játéktáblán lévõ hadseregeiknek.

A szakasz az alábbi lépésekbõl áll:

1. A játékosok kiadják parancsaikat (egyidejûleg)

2. A játékosok felfedik parancsaikat (szintén egyidejûleg)

3. A hírvivõ holló esetleges használata

A parancsjelzok
Minden ház 15 kerek parancsjelzõvel bír, melyek csak

hátoldalukban különböznek (ott az egyes házak szimbólu-

mai láthatóak). E jelzõk közül 10 bármelyik tervezési sza-

kaszban felhasználható, a maradék 5 különleges jelzõ

(melyek elõoldalán egy csillag látható) viszont csak ak-

kor, ha a háznak elég jó a királyi udvar befolyási területen
elfoglalt pozíciója.

A tervezési szakasz talán a játék legfontosabb része. A já-

tékosok minden olyan tartományra, ahol van legalább egy

egységük (lovag, gyalogos vagy hajó), letesznek képpel le-

felé egy parancsjelzõt. E szakasz során lehet diplomáciai

erõfeszítéseket tenni, kigondolni a stratégiát, megbecsülni

a vadak ereje-
jelzõ
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az ellenfelek lépéseit, és megtervezni a hirtelen, döntõ tá-

madásokat. A játékosoknak ilyesféle kérdéseket kell fel-

tenniük maguknak: Hol támadnak majd ellenfeleim? Bíz-

hatok az egyezségben, amelyet kötöttem? Eláruljam és

hátba támadjam szövetségesemet?

Fontos: Habár a játékosok köthetnek szövetségeket és
tehetnek kölcsönös ígéreteket (mely ígéretek persze
nem köteleznek senkit), parancsjelzõiket nem mutathat-
ják meg egymásnak. Ilyenformán még a legszilárdabb
szövetségesek sem bízhatnak meg vakon társaikban.

Elso lépés: a parancsok kiadása
A játékosok minden olyan tartományra, ahol állomásozik

legalább egy (gyalogos-, lovag- vagy flotta-) egységük,

képpel lefelé – hogy társaik ne láthassák azokat –

meghatározott sorrend nélkül leraknak egyet-egyet pa-

rancsjelzõik közül. Egy tartományra csak egy parancsjelzõ

kerülhet, függetlenül az ott tartózkodó egységek számától.

Minden ház 10 egyszerû parancsjelzõvel bír, típusonként

kettõvel: két menetelés (egy 0-s és egy -1-es), két portyázás,

két támogatás, két hatalomszerzés és két védekezés (mind-

kettõ +1-es). Emellett minden ház rendelkezik még 5 (azaz

típusonként egy) különleges parancsjelzõvel: ezeket egy

csillag különbözteti meg az egyszerû parancsoktól. A terve-

zési szakasz során a 10 egyszerû parancsjelzõ bármelyike

felhasználható, ám a különleges parancsokból a játékos csak

annyit használhat, amennyi csillag látható azon pozíció mel-

lett, amelyet a királyi udvar befolyási területen elfoglal.

Példa: A Lannister-játékosé a királyi udvar befolyási te-

rület 3. pozíciója. Ilyenformán az elkövetkezõ tervezési
szakaszban legfeljebb két különleges parancsjelzõt hasz-
nálhat fel; azt azonban, hogy az ötbõl melyik kettõt hasz-
nálja fel, tetszése szerint döntheti el.

A játékosnak nem kell minden olyan tartományára, ahol

van egysége, parancsjelzõt letennie – ám azok az egysé-

gek, amelyek nem kapnak parancsot, nem cselekedhetnek

majd az adott fordulóban.

A különleges parancsok

+2-es védekezés: Míg az egyszerû védekezésparancs +1-

et ad a tartományban védekezõknek, ez a parancs +2-t

ad.

+1-es menetelés: E parancs kiadásával egy szomszédos

tartomány +1-gyel támadható. Ez lényegesen felülmúlja

az egyszerû parancsok 0-s és -1-es hatását.

+1-es támogatás: A parancs lehetõvé teszi, hogy a tarto-

mányban tartózkodó hadsereg +1-es erõvel támogassa a

szomszédos tartományokban vívott csatákat – szemben az

egyszerû paranccsal, amely nem ad bónuszt a támogató

egységek erejéhez.

+1-es portyázás: A portyázás kétszer hatékonyabb az

egyszerû portyázásnál: nem egy, hanem két szomszédos

tartományról vehetõ le ellenséges támogatás-, portyázás

vagy hatalomszerzés-parancsjelzõ.

Hatalomszerzés: E parancsnak nincs semmilyen különle-

ges képessége; felhasználásával azonban kettõ helyett há-

rom tartományban adható ki hatalomszerzés-parancs.

Megjegyzés: A játékosoknak figyelniük kell arra, mennyi

és milyen parancsot adnak ki. Például három menetelés-

parancs csak akkor adható ki, ha a játékos bír felhasznál-

ható különleges menetelésparanccsal. A királyi udvar

utolsó (ötödik) pozícióján álló ház minden parancstípus-

ból csupán kettõt – az egyszerû parancsokat – használhat

fel a tervezési szakaszban. Egy tartományra csak egy pa-

rancsjelzõ tehetõ még akkor is, ha nagy, több egységbõl

álló hadsereg tartózkodik benne.

Kiegészítõ szabály: Hatalomszerzés-parancsjelzõ csak
szárazföldi tartományra tehetõ. Más parancsjelzõk
helyezhetõk szárazföldi tartományokra és tengerré-
szekre is. 

Második lépés: a parancsok felfedése
Miután minden játékos letette parancsjelzõit, azokat fel

kell fedni: a játékosok egyidejûleg képpel felfelé fordítják

táblára lerakott parancsjelzõiket.

Harmadik lépés: a hírvivo holló
A parancsok felfedése után a játékos, akié a hírvivõ holló
(vagyis aki a királyi udvar befolyási terület 1. pozíciójá-

nak birtokosa), felhasználhatja a hollót arra, hogy egyik

kiadott parancsát kicserélje egy fel nem használt paran-

csára (közönséges parancsot különlegesre csak akkor, ha

addig nem használta ki teljesen ez irányú lehetõségeit). A

hírvivõ holló fordulónként csak egyszer használható.

A hírvivõ hollóval a játékos nem cserélhet meg két, már a

játéktáblán lévõ parancsjelzõt; csupán fel nem használt

parancsai egyikével válthatja fel a játéktáblán lévõ vala-

melyik parancsát.

Az akciószakasz
Az akciószakaszban kerül sor a tervezõi szakasz során ki-

adott parancsok végrehajtására – az alábbi lépések sor-

rendjében:

I. A portyázásparancsok végrehajtása
II. A menetelésparancsok végrehajtása és a csaták
megvívása
III. A hatalomszerzés-parancsok végrehajtása

Amint az látható, a védekezés- és támogatásparancsokat

nem kell külön végrehajtani; ezek csak a csatáknál szá-

mítanak (lásd lentebb).

I. A portyázásparancsok végrehajtása

Akik portyázásparancs-jelzõt vagy -jelzõket helyeztek a

táblára, ekkor hajthatják végre a portyákat, mégpedig a já-

téksorrendnek megfelelõen, egymás után. Azaz az elsõ

portyázásparancsot az a játékos teljesítheti, akié balról a

legelsõ pozíció a Vastrón befolyási területen; õt a máso-

dik mezõt birtokló ház követi, és így tovább, balról jobb

felé, amíg minden játékos sorra nem kerül. Majd ismét a

legelsõ ház következik, és így tovább mindaddig, amíg a

táblán található felfedett portyázásparancs. Ha már nincs

ilyen jelzõ a játéktéren, a játékosok a menetelésparancsok

végrehajtásába foghatnak.

Szárazföldi és tengeri tartományok
A játéktér számtalan tartományra oszlik. Ezek két típusba

sorolhatók: szárazföldi tartományokra és tengerrészek-
re. A szárazföldi tartományokat mindenfelõl fehér vonal

határolja; a (kék) tengerrészeket egymástól vörös, a szá-

razföldtõl pedig fehér határok választják el. (A szabály-

könyv általános „tartomány” kifejezése mind a szárazföl-

di tartományokra, mind a tengerrészekre vonatkozik!)

Hajók csak tengerrészeken tartózkodhatnak, illetve csa-

tázhatnak más hajókkal. A gyalogosok és lovagok csak

szárazföldi tartományokon állomásozhatnak, illetve csa-

tázhatnak más gyalogosokkal és lovagokkal.

portyázásparancs-jelzõ
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A portyázásparanccsal a játékos arra utasítja egységeit,

hogy pusztító betöréseket intézzenek egy ellenséges tarto-

mányba. E taktikával meggyengíthetõ az illetõ hátorszá-

ga, leköthetõek csapatai, és az ellenséges portyázások is

megakadályozhatóak.

A parancs végrehajtásakor a játékos leveszi a játéktáblá-

ról saját portyázásparancsát, ugyanekkor leveszi a játék-
tábláról egy másik játékos egy portyázás-, hatalom-
szerzés- vagy támogatásparancsát is – ám csak olyan

tartományról vehetõ le ilyen parancsjelzõ, amely tarto-

mány szomszédos azzal, ahol a játékos a saját portyá-

zásparancsát kiadta!

A portyázás segítségével a játékosok érvényteleníthetik

ellenfeleik parancsait, mivel a tartomány, ahonnan portyá-

zással leveszik a parancsjelzõt, parancs nélkül marad.

Fontos, hogy a portyázással ellenséges portyázásparancs

is levehetõ – ilyenformán meg lehet vele akadályozni el-

lenséges portyázásokat is.

Fontos szabály: Fosztogatásnak nevezzük azt, ha a já-
tékos portyázással leveszi egy ellenfele hatalomszer-
zés-parancsát. A játékos a fosztogatás hatására kap
egy hatalomjelzõt a közös készletbõl – ez a sikeres por-
tyázás során szerzett zsákmányt jelképezi.

Különleges szabály: Szárazföldi tartományra kiadott
portyázásparancsnak a szomszédos tartományok kö-
zül csak a szárazföldiek lehetnek célpontjai, azaz szá-
razföldrõl nem lehet a tengerre portyát indítani. Ten-
gerrõl (vagyis hajókkal) azonban mind a szomszédos
szárazföldi tartományokra, mind a szomszédos tenger-
részekre lehet portyázni.

Megjegyzések: A portyázásparancs semmilyen módon

nem hat a menetelés- és védekezésparancsokra, azok a

tábláról portyázással nem távolíthatók el. Ha a szomszé-

dos területeken nincs kiadott ellenséges hatalomszerzés-,

portyázás- vagy támogatásparancs, a játékos minden kéz-

zelfogható eredmény nélkül veszi le a tábláról saját por-

tyázásparancs-jelzõjét. Ugyanakkor megteheti, hogy nem

indít portyát akkor sem, ha erre különben lehetõsége len-

ne; ilyenkor egyszerûen csak leveszi portyázásparancs-

jelzõjét a játéktábláról.

Az összes kiadott portyázásparancs teljesítése és a megfe-

lelõ parancsjelzõk levétele után következik a második lé-

pés, a menetelésparancsok végrehajtása. 

Az akciószakasz nyitányaként a játékosok végre-

hajtják portyázásparancsaikat. A játéksorrend a kö-

vetkezõ: Greyjoy-ház, Stark-ház, Lannister-ház,

Baratheon-ház, Tyrell-ház.

A táblán öt portyázásparancs található: a

Lannisterek egyet birtokolnak Feketevíznél és egyet

Arany-szoroson, a Greyjoyok egyet a Napnyugati-

tengeren, a Tyrellek egyet a Folyóvidéknél, végül a

Baratheonok egy portyázásparanccsal rendelkeznek

Harrenhalnál.

Elõször a Greyjoy-ház hajtja végre portyázásparan-

csát. Látván, hogy a Tyrell-ház egy hatalomszerzés-

parancsot adott ki Égikertben, úgy dönt, oda indítja

portyáját. Levéve a Napnyugati-tengerrõl a saját por-

tyázásjelzõjét, leveheti Égikertrõl a Tyrellek hata-

lomszerzés-parancsát is. Minthogy ez fosztogatásnak

számít, kap a közös készletbõl egy hatalomjelzõt.

A Starkoknak nincs kiadott portyázásparancsuk,

ezért a Lannisterek következnek. Látván, hogy a

Tyrellek folyóvidéki portyázásparancsa házuk

Országút mezei támogatásparancsát veszélyezteti,

portyájukat Folyóvidék ellen indítják: saját portyá-

zásparancs-jelzõjüket levéve Feketevízrõl,  a Folyó-

vidékrõl is eltávolíthatják a Tyrellekét.

A Baratheonok leveszik saját portyázásparancs-

jelzõjüket Harrenhalról, egyben eltávolítják a

Lannisterek támogatásparancs-jelzõjét Zúgóról.

A Tyrell-háznak, minthogy egyetlen kiadott portyá-

zásparancs-jelzõjét már levették a Lannisterek, már

nincs portyázásparancsa. Mivel õ a játéksorrendben

az utolsó, most ismét a sorrendben elsõ játékos követ-

kezne. De már csak a Lannisterek bírnak kiadott por-

tyázásparanccsal, ezért õk tevékenykedhetnek.

Arany-szorosi portyázásparancsuk szomszédságában

azonban nincsen egyetlen ellenséges portyázás-, ha-

talomszerzés- vagy támogatásparancs sem, így por-

tyájukat kézzelfogható eredmény nélkül hajtják vég-

re – egyszerûen leveszik a tábláról a parancsjelzõt. (A

Greyjoyok napnyugati-tengeri portyázásparancsa

azért nem számít szomszédosnak, mert már korábban

lekerült a játéktábláról, amikor a Greyjoy-ház portyát

indított a Tyrell-ház ellen Égikertbe.)

Mindezek után következhet a menetelésparancsok

végrehajtása.

Példa a portyázásra
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II. A menetelésparancsok végrehajtása

Egyik tartományból a másikba menetelés segítségével

juthatnak el az egységek, és így lehet az ellenséget is

megtámadni. Ha a játékos egy tartományára meneteléspa-

rancsot adott ki, onnan egységei közül tetszõleges

mennyiségût elmozgathat. Az egy tartományból kivonuló

seregek bevonulhatnak bármely szomszédos tartomány-

ba, vagy részekre bomolva egyszerre akár több szomszé-

dos tartományba is. Emellett az egységek egy része –

vagy akár az összes – kiindulási helyén is maradhat.

Kivétel: Flottaegység (hajó) sosem menetelhet át szá-
razföldi tartományba, ahogy lovag- vagy gyalo-
gosegység sem vonulhat át tengerrészre.

Meneteléseiket a házak seregei egymás után, játéksor-

rendben hajtják végre, egyszerre mindig csak egyet –

pontosan úgy, ahogy az a portyázásparancsoknál olvas-

ható. Így mindig a játéksorrendben legelsõ játékos mene-

telhet elsõ seregével (ha adott ki menetelésparancsot),

utána a második játékos vonul kezdõ csapatával, õt a har-

madik követi, és így tovább – mindaddig, míg a házak

minden menetelésparancsot végre nem hajtanak, és min-

den menetelésparancs-jelzõ le nem kerül a játéktábláról.

Egy játékos – csillaggal jelölt különleges parancsát is be-

számítva – fordulónként legfeljebb három meneteléspa-

rancsot adhat ki. Ezek közül kettõ megváltoztatja csapatai

erejét: az egyik -1-gyel, a másik +1-gyel. Azaz az adott

tartományból kiindulva harcba bocsátkozó seregek ereje a

fenti értékekkel (pozitív vagy negatív irányban) módosul.

A menetelés alapszabályai a következõk:

• Ha egy tartományra menetelésparancsot adott ki, a játé-

kos onnan tetszõleges számú egységét elmozgathatja. A

tartományt elhagyó egységek együtt maradva átmenetel-

hetnek ugyanabba a térrészbe, de szétválva akár több tar-

tományba is bevonulhatnak. A játékos megteheti, hogy le-

veszi egy menetelésparancsát, de egyetlen egységével

sem hagyja el az adott tartományt.

• A kiindulási tartományból csak az azzal szomszédos tar-

tományokba lehet átmenetelni (ez alól csak a késõbb tár-

gyalandó tengeri szállítás jelent kivételt).

• A menetelésparancsok végrehajtásakor egyszerre csak
egy olyan tartományba vonulhatnak be a seregek, ahol
másik háznak is állomásozik már egysége. Azaz bár a

menetelõ egységek több tartományba is átvonulhatnak,

ezek közül csak egyben tartózkodhatnak idegen egységek.

Ha a játékos legalább 1 egységével olyan tartományba me-

netel át, ahol másik háznak már található legalább 1 egysé-

ge, csatára kerül sor. A csatákat azonnal le kell folytatni;

csak befejezésük után kerülhet sor a következõ menete-

lésparancs végrehajtására. (A csata szabályait lásd lentebb.)

Belátható, hogy egy menetelésparanccsal csak egy csata
kezdeményezhetõ.

Megjegyzés: A játékos megteheti, hogy „láncszerûen” lera-

kott menetelésparancsokat használva egységeivel több tar-

tományon is áthalad egyazon fordulóban. Azaz átvonul egy

olyan tartományba, ahová szintúgy menetelésparancsot

adott ki, majd késõbb (amikor megint rajta a meneteléspa-

rancs végrehajtásának sora) ugyanazon egységeivel átvonul

egy harmadikba stb. Minderre persze nem mindig nyílik le-

hetõség, ráadásul sikeres ellenséges támadással megszakít-

ható a „lánc”. Figyelem! Ahhoz, hogy egy tartományra ki-

adható legyen valamilyen parancs, ott már a tervezési sza-

kaszban is kell tartózkodnia legalább egy egységnek.

Tengeri szállítás
A tengeri szállítás igen fontos eleme a játéknak, hiszen ál-

tala a lovagok és gyalogosok (de nem más hajók) rövid

idõ alatt nagy távolságokat tehetnek meg a tengeren.

Bármely két szárazföldi tartomány, amelyet összeköt egy

vagy több olyan tengerrész, amelyeken saját hajó vagy
flotta horgonyoz, a menetelés és a visszavonulás (lásd

késõbb) tekintetében szomszédosnak számít. Ilyenfor-

mán, példának okáért, a Greyjoy-ház Pyke-ból egyetlen

menetelésparanccsal átmozgathatja gyalogosait és lovag-

jait Tûzkõujjba, Zavaros-révbe, Tengerszembe vagy Zú-

góba, amennyiben a Vasember-öbölben állomásozik leg-

alább egy hajója. Ha még a Napnyugati-tengeren is van

hajója, ugyanezzel a meneteléssel Égikertet és Országút

mezejét is elérheti. Egységei egyszerûen átkelhetnek a

Vasember-öblön és a Napnyugati-tengeren, mert a saját

hajók átszállítják õket.

Azaz a saját hajók – illetve a saját hajót vagy flottát tartal-

mazó tengerrészek – afféle „hidat” képeznek, amelyen ke-

resztül a lovagok és gyalogosok átvonulhatnak egyik ten-

gerparti tartományból a másikba. Még az sem lehetetlen

(bár nem túl gyakori), hogy öt tengerrészen öt hajóból ál-

ló lánc jön létre, és Tûzkõujjból egyetlen meneteléssel át-

dobhatók egységek Özvegy-fokba.

• A tengeri szállításkor is érvényes a szabály: egy menete-

lésparanccsal csak egy csata kezdeményezhetõ.

• Tengeri szállításra csak saját hajók vehetõk igénybe;

másik ház flottája akkor sem használható ilyen célra, ha

ehhez az adott ház különben hozzájárulna.

• Ugyanazon hajó vagy flotta egy fordulón belül bármeny-

nyi tengeri szállítást lebonyolíthat.

• Portyázás és támogatás (lásd késõbb) szempontjából a

csak „tengeri szállítás által szomszédos” tartományok

nem számítanak szomszédosnak!

• A hajók a számukra kiadott parancs mibenlététõl függet-

lenül használhatók tengeri szállításra.

Aranyszabály: Sem menetelés, sem visszavonulás során
nem mozgathatók úgy egységek, hogy bármely rövid idõ-
re is megszegjék az utánpótlási szabályokat. Az utánpót-
lásnál írt korlátokat valamilyen okból mégis megszegõ
egységek a játéktábláról azonnal eltávolítandók. Figye-
lem! A játékos nem menetelhet szándékosan úgy, hogy
ezzel meghaladja utánpótlási lehetõségeit, és egységeket
kelljen levennie a tábláról!

Az uralom megszilárdítása
Ha a játékos összes lovagjával és gyalo-

gosával kivonul egy szárazföldi tarto-

mányból, elveszíti azt – kivéve, ha úgy

dönt, hogy elõbb megszilárdítja ott
uralmát. Ehhez le kell raknia egy hata-

lomjelzõt az elhagyni készült területre.

A hatalomjelzõ a ház uralmát jelképezi

az adott térség fölött, és addig ott marad, amíg egy ellen-

séges (gyalogos- vagy lovag-) egység be nem vonul a tar-

tományba. A hatalomjelzõt egy esetleges elveszített csata

után el kell távolítani. Ha egy ház olyan tartományba vo-

nul be, ahol katonai egység nem, csupán egy ellenséges
hatalomjelzõ található, nem alakul ki csata; a játékos egy-

szerûn ráteszi saját egységeit a tartományra, a hatalomjel-

zõt pedig visszarakja a közös készletbe. Azaz a hatalomjel-

zõ semmiben sem segíti a védekezõ felet.

A Lannister-ház –1-es menetelésparancsot adott ki

Lannister-révre, ahol neki 3 gyalogosa van. Sorra ke-

rülve e menetelésparancsának végrehajtását választ-

ja. Egy gyalogossal átmenetel Kõszentélybe, egy má-

sikkal Országút mezejére (ahol, mivel már volt egy

gyalogosa, létrejön egy 2 gyalogosból álló serege), a

harmadik gyalogosát pedig Lannister-révben hagyja.

Ezzel befejezte menetelését, és leveszi a parancsjel-

zõt a játéktábláról.

Példa a menetelésparancs
végrehajtására
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Kivétel: Minden ház rendelkezik egy (saját címerével jel-

zett) fõtartománnyal. Ez a terület mindaddig az adott ház

birtokának számít, amíg egy ellenséges egység el nem

foglalja, vagy egy ellenséges ház meg nem szilárdítja ott

az uralmát (mely esetben a nyomtatott címert a hódító ház

önnön hatalomjelzõjével fedheti el).

Visszavonulni nem lehet olyan tartományba, ahol ellensé-

ges hatalomjelzõ található. Tengerrész fölött uralmat

megszilárdítani szintén nem lehetséges.

Miért elõnyös az uralom megszilárdítása?
A játékosoknak szükségük lehet másutt gyalogosaikra és

lovagjaikra, ám az uralom megszilárdításával továbbra is

élvezhetik a tartományok birtoklásából adódó elõnyöket:

várakat és városokat, utánpótlási lehetõségeket, politikai

hatalmat. Minthogy a hatalomjelzõkön a házak címerei

szerepelnek, egyetlen pillantással könnyen felmérhetõ,

melyik ház uralja az adott tartományt.

Ha egy játékos kivonul egy tartományból, de elõbb szeret-

né megszilárdítani ott uralmát, a nála lévõ jelzõk közül

kell letennie hatalomjelzõt, azaz nem használhatja ilyen

célra a közös készletet!

Egy tartományra csak akkor rakható le hatalomjelzõ, ha a

játékos összes egységével kivonul onnan. Ám ha például

a vadak sikeres támadása miatt kell levennie a területrõl

egységeit, hatalomjelzõt nem tehet le oda.

A játéktáblára lerakott hatalomjelzõk nem vehetõk visz-

sza; még akkor sem, ha tulajdonosuk egységeivel újra be-

vonul az adott tartományba. Amennyiben egy másik ház

foglalja el a szóban forgó területet, a hatalomjelzõ lekerül

a tábláról, vissza a közös készletbe.

Csaták
Ha a játékos olyan tartományba menetel át egy vagy több

egységével, ahol egy másik ház katonái találhatók, csatá-

ra kerül sor. A csata akkor kezdõdik el, amikor a játékos

teljesen befejezi menetelésparancsának végrehajtását. A

tartományba bevonuló játékost támadónak, a megtáma-

dott tartomány eredeti birtokosát védekezõnek nevezzük.

Ennek megfelelõen hívjuk a csatában résztvevõ egysége-

ket is támadó, illetve védekezõ egységeknek (fontos, hogy

a támogató egységek nem számítanak sem támadóknak,

sem védekezõknek).

Egy menetelésparancs végrehajtásakor csak egy csata

kezdeményezhetõ, a parancs jelzõjét pedig (a bevonuló

egységekkel együtt) át kell helyezni a megtámadott tarto-

mányba.

A csaták az alábbi lépések szerint vezénylendõk le:

1. A támadó és a védekezõ fél támogatást kér.
2. Mindkét fél összeszámolja és bejelenti harci erejét.
3. A támadó és a védekezõ fél egyidejûleg kijátszik
egy-egy házkártyát.
4. Kijátszható a valyriai acélkard (fordulónként csak
egyetlen alkalommal).
5. A végeredmény meghatározása, a veszteségek meg-
állapítása és eltávolítása, majd a vesztes fél visszavo-
nulása megmaradt egységeivel.

Harci erõ
A csatákat a két szembenálló fél harci ereje dönti el: kö-

zülük gyõzelmet a nagyobb harci erõvel bíró arat. A táma-

dó, illetve a védekezõ fél harci erejét befolyásolhatják: a

csatában részt vevõ és a támogató egységek, a kiadott vé-

dekezés- és menetelésparancsok, a valyriai acélkard, va-

lamint a házkártyák.

A harci erõ kiszámítása a támadó és a védekezõ egységek

számán és milyenségén alapul. Az egyes egységtípusok

harci ereje a következõ:

egység harci erõ
gyalogos 1-es harci erõ

lovag 2-es harci erõ

hajó 1-es harci erõ

Így például egy olyan támadó seregnek, amelyet két lo-

vag- és egy gyalogosegység alkot, az alap harci ereje 5 (4

pont a két lovag miatt, 1 pont a gyalogos okán).

A harcoló egységek mellett a csatát a tartományra rakott

menetelés- és védekezésparancs-jelzõk is befolyásolják.

A menetelésparancs csak a támadó, a védekezésparancs

pedig csak a védekezõ fél harci erejét befolyásolja. A le-

hetséges parancsok a következõk:

parancs harci erõ
–1-es menetelés a támadó harci ereje eggyel kevesebb

0-s menetelés a támadó harci ereje nem módosul

+1-es menetelés* a támadó harci ereje eggyel több

+1-es védekezés a védekezõ harci ereje eggyel több

+2-es védekezés* a védekezõ harci ereje kettõvel több

* Ezek különleges parancsok, amelyek csak akkor adható-
ak ki, ha ezt a játékosnak a királyi udvarban elfoglalt po-
zíciója lehetõvé teszi.

A harci erõt még módosítják, illetve módosíthatják a tá-

mogatások, a házkártyák, valamint a valyriai acélkard ki-

játszása.

1. lépés: Támogatás kérése 
A csata elsõ lépéseként mind a támadó, mind a védekezõ

fél támogatás után néz a szomszédos tartományokban.

Egy szomszédos tartomány csak akkor nyújthat támoga-

tást, ha rajta támogatásparancs-jelzõ található.

2. lépés: A harci ero bejelentése

A Tyrell-háznak két hajója vitorlázik az óceánon:

egy a Redwyne-szorosban, egy pedig a Napnyugati-

tengeren. Minthogy e tengerrészek szomszédosak

egymással, és mintegy láncot alkotnak, az Égikert-

ben lévõ Tyrell-egységek közül egyetlen menetelés-

paranccsal  bármennyit át lehet vinni Napföldre,

vagy bármelyik másik Tyrell-hajóktól járt résszel

szomszédos tengerparti tartományba.

Példa a tengeri szállításra
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A támogatásparancs-jelzõk

A játékos akkor adhat ki támogatásparancsot, ha úgy

véli, hogy (támadó vagy védekezõ) csapatainak támo-

gatásra lesz majd szükségük. Amennyiben egy tarto-

mány szomszédságában csata dúl, és a tartományra tá-

mogatásparancsot adtak ki, birtokosa segítséget nyújt-

hat a támadó és a védekezõ fél valamelyikének. Ekkor

a tartományban lévõ csapatainak teljes harci erejével

hozzájárul a támogatott fél harci erejéhez. Ha, példá-

nak okáért, a támogató tartományban 1 lovag- és 1

gyalogosegység tartózkodik, a tartomány +3-as harci

erõt jelent a támogatott fél számára (+2 a lovag és +1

a gyalogos okán).

A támogatás nem osztható többfelé, továbbá támogat-

ni csak teljes erõvel lehet, részlegessel nem: a támoga-

tó játékosnak tartománya teljes harci erejét be kell vet-

nie. Ám támogatni még saját csapatokat sem kötelezõ

(hiába van a tartományon parancsjelzõ).

A játékosok támogathatják mind saját csapataikat,

mind bármely másik ház csapatait a harcok során – de

nem nyújthatnak támogatást saját maguk ellen.

Egyetlen támogatásparanccsal tetszõleges számú

szomszédos tartományban vívott csata támogatható.

Ugyanakkor a támogatásparancs-jelzõk könnyen eltá-

volíthatóak portyázás segítségével; a sikeres portyázás

után az adott tartomány semmiféle támogatást nem tud

nyújtani, függetlenül attól, mekkora az ott tartózkodó

hadsereg.

A felajánlott támogatást elfogadni nem kötelezõ: a

csatázó ház tetszése szerint döntheti el, hogy él-e vagy

sem a mások által felkínált segítséggel.

Példa a támogatásra:
A Tyrell-ház Folyóvidékbõl egy +1-es menetelés se-

gítségével bevonul 2 lovaggal Feketevízbe. Fekete-

vízben a Lannistereknek 1 gyalogosegysége tartózko-

dik, a neki kiadott parancs pedig egy -1-es menetelés

– a védekezõ fél menetelésparancsának azonban sem-

milyen hatása nincsen a csata kimenetelére. A felek

támogatást keresnek. Három szomszédos tartomány-

ban található támogatásparancs-jelzõ: Királyvárban

(Tyrell, 1 lovag), Kõszentélyben (Lannister, 1 gyalo-

gos és 1 lovag), valamint Harrenhalban (Baratheon, 1

lovag).

A Lannister-ház bejelenti, hogy támogatja magát Kõ-

szentélybõl (+3 a harci erejéhez), és rábeszéli a

Baratheonokat is, hogy támogassák õt Harrenhalból.

A Baratheon-ház ebbe beleegyezik (+2 a védekezõ fél

harci erejéhez). Ilyenformán a Lannisterek összesen

+5-öt kapnak támogatásból harci erejükhöz.

A Tyrellek bejelentik, hogy támogatják magukat Ki-

rályvárból; az ottani lovagegység támogatása +2-t ad

harci erejükhöz.

A Tyrell-ház összesíti és bejelenti harci erejét: 7 (4 a

támadó lovagok miatt, 2 a királyvári támogatásból, és

1 a +1-es menetelésparancs okán). A Lannisterek is

összesítenek: az õ harci erejük 6 (1 a védekezõ gya-

logos miatt, 5 a kõszentélyi és harrenhali támogatá-

sokból). A csata a házkártyák kijátszásával folyta-

tódik.

Hajózás és támogatás
Tengeri csapatok (hajók és flották) támogathatnak

szomszédos szárazföldi tartományban zajló csatákat

(minden egyes támogató hajó +1-et ad a támogatott fél

harci erejéhez). A szárazföldi (lovag- és gyalogos-)
egységek azonban nem nyújthatnak támogatást a
tengerrészeken vívott csaták résztvevõinek!

Fontos szabály: Ellentétben a tengeri szállítással vég-

rehajtott menetelésekkel és a visszavonulásokkal, tá-

mogatást nyújtani tengeri szállítás útján nem lehetsé-

ges (vagyis ténylegesen nem szomszédos tartomány

nem támogatható). Emiatt például teljesen felesleges

támogatásparancs-jelzõt rakni Sárkánykõre, Arborra

vagy Pyke-ra, hiszen ezek szárazföldi tartománynak

számítanak, ám nem szomszédosak más szárazföldi

tartományokkal, így az itteni szárazföldi (lovag- és

gyalogos)egységek nem nyújthatnak támogatást a csa-

tázó hajóknak. 

A támogatás szabályai
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Mind a támadó, mind a védekezõ fél összesíti és bejelen-

ti harci erejét. Ezt az egységek összesített harci ereje, va-

lamint a támogatásokból, védekezés- és menetelésparan-

csokból adódó módosítók alkotják.

3. lépés: A házkártyák kijátszása
Mindkét játékos titokban választ egyet a kezében tartott

házkártyák közül, és azt képpel lefelé maga elé rakja.

Majd a két kártyát egyszerre felfedik.

A játékosok bármikor megnézhetik egymás házkártyáit, a

felhasználtakat éppúgy, mint a fel nem használtakat – ki-

véve, ha éppen csatáznak, és az adott játékos már kivá-

lasztotta felhasználandó házkártyáját.

Házkártyát minden csatában kötelezõ kijátszani – kivéve,

ha a játékos semleges fél ellen küzd, mert akkor éppen el-

lenkezõleg: a csatát házkártya kijátszása nélkül kell

megvívni.

A két házkártya egyidejû felfedése után elõször a lapok ál-

tal kínált különleges képességnek kell eleget tenni,

amennyiben azok hatással lehetnek a csatára. A kártyák

harci ereje csak mindezek után adandó hozzá a felek har-

ci erejéhez.

Ha egy csata folyamán az egyik fél utolsó egysége is meg-

semmisül (például valamilyen különleges képesség követ-

keztében), a harc azonnal véget ér, és gyõztese az a játé-

kos, aki még rendelkezik harci egységekkel. A kijátszott

házkártyák ereje ekkor nem számít; a lapokat az elhasz-

náltak közé kell tenni. (Így például ha a Tyrell-ház olyan

tartományt támad meg, melyet egyetlen gyalogos véd, és

kijátssza Ser Loras Tyrellt – aki azonnal végez az ellenfél

egy védekezõ vagy támadó gyalogosával –, a Tyrellek

nyomban megnyerik a csatát.)

4. lépés: A valyriai acélkard
Ha a valyriai acélkardot a csatázó felek egyike birtokolja

– legyen bár õ a támadó vagy a védekezõ –, ekkor felhasz-

nálhatja azt: a fegyver +1-et ad harci erejéhez. A valyriai
acélkard fordulónként csak egyszer használható.

5. lépés: A végeredmény meghatározása  
Mindkét fél összesíti végsõ harci erejét. Az alábbi táblázat

megmutatja, mi minden számít bele a végsõ harci erõbe:

• a csatában részt vevõ egységek

• a menetelés- és védekezésparancsok pozitív vagy nega-

tív módosítói

• a szomszédos tartományokból nyújtott támogatás

• a házkártyák különleges képességei jelentette módosítók

• a házkártyák harci ereje 

• a valyriai acélkard +1-es módosítója

A vesztes kijelölése
A csatát az a játékos veszíti el, akinek kisebb az

összesített harci ereje. Döntetlen esetén az a
játékos nyer, aki elõrébb áll a hûbéresek be-
folyási területen.

A csata megvívása után a

vesztesnek:

a) fel kell mérnie veszteségeit,

b) majd vissza kell vonulnia

A veszteségek megállapítása
Csak a vesztes fél szenvedhet

a csatában veszteségeket.

A veszteségek a következõképp állapíthatók meg: a gyõz-

tes fél által kijátszott házkártyán látható kardikonok szá-

mából ki kell vonni a vesztes fél által kijátszott házkártyán

feltüntetett erõdikonok számát. A vesztesnek ezután az
eredménnyel megegyezõ számú (gyalogos-, lovag- vagy

hajó-) egységét el kell távolítania seregébõl.

Példa: A Lannister- és a Tyrell-házak közti csatában a
Lannisterek Tywin Lannistert játsszák ki (2 kardikon), a
Tyrellek pedig Margaery Tyrellt (1 erõdikon). Ha a csatát
a Lannister-ház nyeri meg, a Tyrell-ház egy egységet ve-
szít (két kardikon egy erõdikon ellenében). Ha a Tyrellek
nyerik meg a csatát, a Lannisterek nem szenvednek vesz-
teséget, minthogy Margaery Tyrell kártyáján nincsen
egyetlen kardikon sem.

A tervezõ megjegyzése: Habár kétségtelen, hogy egy kö-
zépkori csatában mindkét fél szenvedett veszteségeket,
ez Európában általában jóval alacsonyabb volt a mo-
dern kor csatáinak veszteségeinél. A középkorban a leg-
súlyosabb veszteségekre rendszerint már a csaták után
került sor, amikor a ravasz hadvezér gyõztes seregével
üldözte és mészárolta a megvert, visszavonuló ellenfelet.
A TRÓNOK HARCA TÁRSASJÁTÉK katonai egységei nagy
létszámú csapatokat jelképeznek: egy vagy kettõ elvesz-
tése valójában súlyos vereséget és borzasztó embervesz-
teséget jelent.

Visszavonulás
A veszteségek meghatározása és az elveszített egységek-

nek a játéktábláról való eltávolítása után a megvert félnek

ki kell vonulnia a csata színhelyéül szolgált tartományból.

Ha a támadó sereg veszített, túlélõ egységeinek vissza kell

vonulniuk abba a tartományba, ahonnan jöttek.

Ha azonban a védekezõ fél veszítette el a

csatát, a túlélõ egységeknek az alábbi sza-

bályok betartásával kell visszavonulniuk:

• Minden egység csak ugyanabba a csatatér-

rel szomszédos üres tartományba (azaz ahol

nincs sem ellenséges egység, sem hatalom-

jelzõ), vagy szomszédos saját tartományba

vonulhat vissza. Fontos szabály: a védekezõ
egységek nem vonulhatnak vissza abba a
tartományba, ahonnan a támadó érkezett.

• Nem lehet úgy visszavonulni, hogy a céltarto-

mányban nagyobb sereg álljon össze, mint amit

az utánpótlási lehetõségek megengednek. Ha

nincs más mód, a játékosnak le kell vennie annyi vissza-

vonuló egységet a játéktábláról, amennyivel meghaladja

utánpótlási lehetõségeit.

A házkártyák

Minden játékos egy teljes készlet (7 darab) házkártyával

kezdi a játékot. Ezek az egyedi lapok a harcok során hasz-

nálandók: csata közben mind a támadó, mind a védekezõ

félnek ki kell játszania egyet közülük.

Minden házkártya bal felsõ sarkában olvasható egy 0 és 3

közé esõ szám. Ezt a számot a lap felfedése után hozzá

kell adni a harci erõhöz. Egyes házkártyák különleges ké-

pességekkel is bírnak, amelyek csata közben vagy után

fejtik ki hatásukat; más lapokon egy vagy két kard-, illet-

ve erõdikon látható.

erõdikon kardikon
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Ha egy megfutamodó egység nem képes az utánpótlási

korlátok miatt visszavonulni, megsemmisül. Amennyiben

egy megfutamodó lovag olyan tartományba vonulhatna

csak vissza, ahol már állomásozik egy korábban megfuta-

modott gyalogos, és a háznak nem lehet két egysége az

adott tartományban, a lovag semmisül meg – a játékos

nem teheti meg, hogy a lovagegysége helyett gyalogosát

veszi le a játéktábláról.

• Fontos, hogy visszavonuláskor tengeri szállítás is igény-

be vehetõ (ugyanazokkal a szabályokkal, mint amelyek a

menetelésre vonatkoznak).

• Ha egy vesztes csata után bármely egység nem tud hova

visszavonulni, megsemmisül.

Miután a játékos visszavonultatta megvert egységeit, azo-

kat az oldalukra kell fektetnie, jelezve, hogy ezek megfu-
tamított egységek.

A megfutamított egységeknek nincsen harci erejük. To-

vábbra is számítanak, amikor az utánpótlásról van szó, ám

ha ugyanebben a fordulóban a megfutamított egységek-

nek újfent vissza kellene vonulniuk, azonnal megsemmi-

sülnek. 

Akkor is csatára, s így házkártyák kölcsönös kijátszására

kerül sor, ha a védekezõ fél csak megfutamított egységek-

kel rendelkezik. Habár a megfutamodott egységek harci

ereje 0, attól még ott állomásoznak, és a házkártya, vala-

mint más módosítók segítségével akár meg is nyerhetik a

csatát. 

Megfutamított egységek nem vehetõek le csata után vesz-

teségként, és nem vehetnek részt menetelésben, akkor

sem, ha a tartományban, ahová visszavonultak, menete-

lésparancs végrehajtására kerül sor. Megfutamított hajó

tengeri szállításban közremûködhet.

Miután a forduló összes menetelésparancsát végrehaj-
tották a játékosok, a megfutamított egységek figuráit
felállítva jelzik, hogy azok újra „rendes” alakulatok-
nak számítanak.

Példa: A Tyrell-ház elveszített egy, a Baratheon-házzal ví-
vott csatát Királyerdõben. A túlélõ Tyrell-lovag Viharvég-
be vonul vissza (ahol egyébként tartózkodik egy Tyrell-
gyalogos is), ahol a játékos figuráját az oldalára fordítja,
hogy jelezze: megfutamított egység. Késõbb, de még
ugyanabban a fordulóban, a Baratheonok két, Sárkánykõ-
rõl tengeren átszállított lovagukkal támadást intéznek Vi-
harvég ellen. A Tyrellek harci ereje 1, a védekezõ gyalo-
gos miatt; megfutamított lovaguknak nincsen harci ereje.
Ha a Tyrell-ház elveszíti a csatát, lovagja – minthogy
megfutamított egység már nem vonulhat vissza – automa-
tikusan megsemmisül. 

A meghódított tartománynak kiadott parancs
Ha a támadó sikeresen elfoglal egy tartományt, onnan el

kell távolítania a megtámadott fél esetleg megmaradt pa-

rancsjelzõit (valamint természetesen saját „elhasznált”

menetelésparancs-jelzõjét is).

A kijátszott házkártyák sorsa
A csatákban kijátszott házkártyák egyéb (nem harci) kü-

lönleges képességeit – mint amilyen Melisandréé vagy

Maester Luwiné – mindig nyíltan kell végrehajtani.

Mind a támadó, mind a védekezõ fél kijátszott házkártyá-

ját képpel felfelé maga elé leteszi. Ezek a házkártyák fel-
használtaknak számítanak, és egy ideig nem használha-

tóak újra.

Ha bármely játékos egy csata során kijátssza utolsó, hete-

dik házkártyáját is, nem kell eldobnia a lapot. Helyette 6

már felhasznált házkártyáját kezébe visszavéve a további-

akban újra játékba hozhatja a lapokat.

A játék folytatódik
A csata végeztével a menetelés is befejezõdött, parancs-

jelzõjét le kell venni a tábláról. A játék a következõ mene-

telés végrehajtásával folytatódik. Ha már az összes mene-

telésparancsot teljesítették a játékosok, és az összes ilyen

parancsjelzõt levették a tábláról, a következõ lépésre, a

hatalomszerzés-parancsok végrehajtására kerül sor.

III. A hatalomszerzés-parancsok 
végrehajtása

E lépés során a játékosok egyidejûleg erõt és befolyást

gyûjtenek mindazon tartományokban, ahol hatalomszer-

zés-parancsokat adtak ki. Ha egy hatalomszerzés-paran-

csot portyázással már eltávolítottak, vagy a tartományt az

ellenfél elfoglalta, a parancsjelzõ lekerült a játéktábláról,

így ott hatalomszerzés nem lehetséges.

Hatalomszerzéskor a játékosok 1-1 hatalomjelzõt kapnak

minden egyes táblán lévõ hatalomszerzés-parancsuk után,

valamint +1 jelzõt minden nyomtatott hatalomikonért

(korona ikon) azokban a tartományokban, ahol hatalom-

szerzést hajtottak végre.

Példa: Sárkánykõben hátramaradt egy magányos gyalo-
gos. A Baratheon-ház erre a tartományra hatalomszerzés-
parancsjelzõt tett le a tervezési szakasz során. Minthogy
az akciószakasz közben sem portyázás, sem invázió miatt
nem kellett e parancsjelzõt eltávolítani, a hatalomszerzés-
parancsok végrehajtásakor a Baratheonok 2 hatalomjel-
zõt kapnak: 1-et a parancs miatt, egy másikat pedig a Sár-
kánykövön látható hatalomikon (korona) okán.

Miután a játékosok végrehajtották hatalomszerzés-paran-

csaikat és begyûjtötték hatalomjelzõiket, az akciószakasz

véget ér. A még játéktáblán lévõ összes parancsjelzõ eltávo-

lítása után kezdõdhet (a Westeros-szakasszal) az új forduló.

Az utolsó, azaz 10. forduló lezárásával a játék véget ér;

pusztán a gyõztes kilétének megállapítása marad hátra.

A gyozelem
A TRÓNOK HARCA TÁRSASJÁTÉK kétféleképpen nyerhetõ

meg:

a) A tizedik forduló végén az a játékos nyeri a küzdelmet,

aki a legtöbb várat és várost birtokolja. Holtverseny ese-

tén az a ház gyõz, amelynek jobb pozícióban van az után-

pótlásjelzõje. Ha az utánpótlás terén is egyenlõség áll

fenn, az a játékos nyer, aki több hatalomjelzõt birtokol.

Amennyiben így sem állapítható meg gyõztes, a játék

döntetlen.

b) Ha egy háznak bármikor sikerül hét olyan tartományt
meghódítania, amelyben vár vagy város található, a játék

azonnal véget ér, a ház irányítója gyõzött.

Egyéb szabályok
Semleges erok (Királyvár, Sasfészek,
Napföld)

A játék kezdetén Királyvárra, Sasfészekre és Napföldre
saját, külön (semleges egység-)jelzõk kerülnek. Az ott lát-

ható számok azoknak a helyi semleges csapatoknak az

erejét mutatják, melyek megakadályozzák, hogy bárki

könnyedén elfoglalhassa az adott tartományokat.

Ahhoz, hogy egy játékos meghódítsa a semleges tartomá-

nyok bármelyikét, támadó csapatainak és a szomszédos,

támogató tartományok egységeinek (legyenek bár sajátok,

vagy egy másik házhoz tartozók) összesített erejének fölül

kell múlnia, vagy legalább el kell érnie a semleges csapa-

tok erejét.

Figyelem! A semleges tartományokba való bevonulással a

játékosok csatát kezdeményeznek, habár házkártyák kiját-

szására nem kerül sor. Ilyenkor csupán a támogatások és

a menetelésparancsok (–1, 0, +1) módosíthatják a támadó

harci erejét.

Egy menetelés során csak egy csata kezdeményezhetõ

még akkor is, ha a megtámadott fél semleges. Ilyenfor-

mán a játékosok nem törhetnek egyazon meneteléssel egy

másik házra és egy semleges félre is egy idõben.

A semleges feleknek nem nyújtható támogatás egy játé-

kos ellenében, azaz ilyen módon nem növelhetõ az elõb-

biek harci ereje.
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Ha egy játékos elfoglal egy semleges tartományt, az otta-

ni jelzõt le kell venni a tábláról, és a játék folyamán e jel-

zõ már nem is kerülhet vissza eredeti helyére.

Példa: A Tyrell-ház Vasfából támadja Napföldet, ahol 5-
ös erejû semleges haderõ tartózkodik. A háznak legalább
ekkora erõvel kell támadnia, hogy gyõzhessen. A Tyrell-
sereg 1 lovagból és 1 gyalogosból áll, a nekik kiadott pa-
rancs pedig egy +1-es menetelés. A támadó hadsereg ere-
je ilyenformán 4 (2 a lovag miatt, 1 a gyalogos miatt, és
egy a +1-es menetelés okán). a Napnyugati-tengerrõl tá-
mogatást nyújt egy Tyrell-hajó, ez további +1-et jelent a
ház seregének harci erejéhez, ami így 5-re emelkedik. A
támadás tehát sikeres, a Napföld-jelzõt le kell venni a táb-
láról.

A három- illetve négyszemélyes játék
A TRÓNOK HARCA TÁRSASJÁTÉK három, illetve négy sze-

mély részvételével is játszható. Ekkor szabályai az alábbi-

ak szerint módosulnak: 

Háromszemélyes játék
Három játékos esetén a Greyjoy és a Tyrell-ház nem játsz-

ható. Kezdõ (flotta-, lovag- és gyalogos-) egységeik a kez-

dõkártyáknak megfelelõen felkerülnek a táblára, ám a to-

vábbiakban (Királyvár, Napföld és Sasfészek seregeihez

hasonlóan) semleges haderõnek számítanak. Egy gyalo-

gos 1-es, egy lovag 2-es, egy hajó 1-es erejû semleges

haderõt jelképez. (Az egy tartományban állomásozó egy-

ségek ereje természetesen összeadódik.) A Greyjoyok és

Tyrellek jelzõit nem kell kirakni a befolyási területek
megfelelõ pozícióira. Három játékos esetén az azonnali
gyõzelemhez nem 7, hanem 8 város, illetve vár birtok-
lása szükséges.

Négyszemélyes játék
Négyszemélyes játékban a Greyjoy-ház nem játszható,

kezdõegységei semleges haderõkként kerülnek fel a táblá-

ra. Négy játékos esetén az azonnali gyõzelemhez ele-
gendõ 7 vár, illetve város birtoklása.

Megjegyzés: Azoknak a házaknak a jelzõi, amelyek kima-

radnak a játékból, nem kerülnek a befolyási területekre.
Az így üresen maradt mezõkre a játék kezdetén alsóbb po-

zíciókból kell „felcsúsztatni” jelzõket; a házak jelzõi kö-

zött nem lehetnek üres pozíciók. A „felcsúsztatás” azon-
ban azt is eredményezheti, hogy a játék kezdetén má-
sik ház birtokolja a valyriai acélkardot!

A hatalomjelzok mennyisége
Az egységekhez hasonlóan a hatalomjelzõk száma is kor-

látozott. Ha egy játékos mind a 20 hatalomjelzõjét begyûj-

tötte, nem kaphat a közös készletbõl újabbakat egészen

addig, amíg nem „költ” a birtokában lévõkbõl.

A szigetek

Sárkánykõ, Pyke és Arbor (szárazföldi) tartományok-

nak számítanak, oda hajók nem hatolhatnak be. Ám mint-

hogy szigetek, gyalogos- és lovagegységeik csak tengeri

szállítással távozhatnak el róluk. 

A folyók

A játéktéren a tartományokat vékony fehér vonalak vá-

lasztják el egymástól. Olykor azonban határaikat vastag

kék vonalak alkotják, melyek a nagy folyókat jelképezik.

A folyókon nem kelhetnek át menetelõ seregek, csakis ott,

ahol a két tartományt a víz fölött átívelõ híd köti össze (a

játéktéren hídszimbólummal jelölve). A táblán két ilyen

híd látható: az egyik az Ikreknél, a másik pedig Hasadt-

révnél.

Azaz folyóvízen nem lehet átmenetelni, sem pedig azon

keresztül portyázni vagy hadakat támogatni (kivéve, ha a

két tartományt híd köti össze).

A messzi Észak
A Feketeváron túli vidék – a messzi Észak – nem része a

játéknak, oda nem kerülhetnek egységek.

Egyes házkártyák különleges
képességeinek magyarázata

Baratheon-ház
• Asshai-i Melisandre: Ha a csatában a Melisandrét ki-

játszó játékos gyõz, egy hatalomjelzõjét visszateheti a

közös készletbe, s ezért a vesztes még kézben lévõ ház-

kártyái közül egyet kiválaszthat és eldobhat. Ha azonban

a vesztes fél utolsó házkártyáját használta fel a csatában,

Melisandre tulajdonosa nem használhatja e képességet;

ellenfele ugyanis csak azután kapja vissza házkártyáit,

hogy a csata teljesen befejezõdött (beleértve a különleges

képességek végrehajtását is).

Ezt a különleges képességet nyíltan kell kijátszani.

• Salladhor Saan: Az ellenfelet támogató hajók harci

ereje 0 lesz. Ha a játékos Salladhor Saant játssza ki, és el-

lenfelének egy szomszédos tengerrészen vitorlázik egy

hajója +1-es támogatásparanccsal, a hajó harci ereje 0-vá

válik, de a +1-es támogatás továbbra is +1-et ad az ellen-

fél harci erejéhez.

• Renly Baratheon: Ha a Renlyt kijátszó játékos gyõz,

egy a csatában védekezõként vagy támadóként részt vett

gyalogosát elõléptetheti lovaggá.

Tyrell-ház
• Töviskirálynõ: Az ellenfél által kijátszott házkártya

különleges képessége nem mûködik. A lap képessége a

kardikonok hatását nem befolyásolja.

• Tarth-i Brienne: A csata színhelyérõl azonnal le kell

venni az ellenfél védekezésparancs-jelzõjét.

• Ser Loras Tyrell: Az ellenfél egy – védekezõ vagy

támadó – gyalogosa meghal, azt azonnal le kell venni a já-

téktábláról. Ha az ellenfél egyetlen gyalogossal védekezik

vagy támad, és a játékos Ser Loras Tyrellt játssza ki, rög-

tön meg is nyeri a csatát.

Lannister-ház
• Vargo Hoat: A Vargo vezette támadó gyalogosok

harci ereje nem 1, hanem 2.

• Cersei Lannister: Ha a Cerseit kijátszó játékos meg-

nyeri a csatát, a tábláról eltávolíthatja a vesztes fél egy tet-

szõleges parancsjelzõjét.

• Ser Jaime Lannister: Ha a Jaime-t kijátszó játékos

megnyeri a csatát, a közös készletbõl két hatalomjelzõt

kap.

Greyjoy-ház
• Balon Greyjoy: Az ellenfél vezérének (vagyis kiját-

szott házkártyájának) harci ereje 0.

• Victarion Greyjoy: A Victarion vezette támadó ha-

jók harci ereje nem 1, hanem 2.

• Asha Greyjoy: Ha az Ashát kijátszó játékos megnye-

ri a csatát, azonnal levehet egy támogatás- vagy hatalom-

szerzés-parancsjelzõt a csata színhelyével szomszédos va-

lamelyik szárazföldi tartományról vagy tengerrészrõl.
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Stark-ház
• Catelyn Stark: Ha Catelyn vezeti a védekezõ felet, a

védekezésparancs biztosította módosító kétszeresen szá-

mít (+1 helyett +2, +2 helyett +4).

• Luwin mester: Ha a Luwint kijátszó játékos megnyeri a

csatát, addig felhasznált házkártyái közül egyet visszave-

het a kezébe. A képességet nyíltan kell kijátszani.

Robb Stark: A Robb vezette támadó lovagok harci ere-

je nem 2, hanem 3.

Tippek és ötletek
Amennyiben a játékosok úgy vélik, hogy a házak kezdõ-

helyzete nem eléggé kiegyensúlyozott, vagy nem kedvük

szerint való, segédszabályokkal módosíthatják azt. Az

alábbiakban e segédszabályokra mutatunk pár példát.

Ötszemélyes játék

A Lannister-ház erosítése
• A Greyjoy- és a Tyrell-házak pozíciói megcserélõd-

nek a királyi udvar befolyási területen (így a Greyjoyoké

lesz az 5., a Tyrelleké a 4. pozíció).

A Greyjoy-ház gyengítése
• Kezdésnél a Greyjoy-ház lovag helyett gyalogosegy-

séget kap (azaz Pyke-ban két gyalogossal kezd).

• Kezdésnél a Greyjoy-ház nem rakhat gyalogosegysé-

get Zavaros-révre.

• Az elsõ licitálásig nincs játékban a valyriai acélkard.
• Az elsõ licitálásig nincs játékban a valyriai acélkard,

a Vastrón és hírvivõ holló sem.

• Az elsõ licitig holtverseny esetén a védekezõ fél nyer.

• Az elsõ fordulóban tilos csatát kezdeményezni.

• A Zúgó tengerpartján húzódó hegylánc elszigeteli a

tartományt a Vasember-öböltõl és Arany-szorostól.

• Zúgó és Tengerszem tartományok várai városoknak

számítanak.

• Zúgó tartomány hadereje semleges.

Négyszemélyes játék

A Lannister-ház gyengítése
• Nincsenek Greyjoy-egységek a játéktáblán, de maga

Pyke „sincs a térképen”.

• Nincsenek Greyjoy-egységek a játéktáblán, Pyke

„nincs a térképen”, a Tyrell-ház kap még egy hajót

Redwyne-szorosba.

• Az elsõ licitig a játékban részt nem vevõ Greyjoy-ház

foglalja el a hûbéresek befolyási terület 1. pozícióját. A

kardot a befolyási területen legelsõként pozíciót foglaló,

ténylegesen is játszó ház kapja meg.

• A Greyjoy-egységeket a szabályok szerint fel kell rak-

ni. Ha egy játékos a Greyjoy-házra támad, ki kell játsza-

nia egy házkártyát, a Greyjoyok-házkártyái közül pedig

húzni kell egyet. A csata a szokott módon zajlik, annyi kü-

lönbséggel, hogy holtverseny esetén mindig a védekezõ

fél nyer. A támadó fél kijátszhatja a valyriai acélkardot.

• Minden Greyjoy-tartományra eggyel több gyalogos-

vagy hajóegység kerül fel.

• Pyke (esetleg Tengerszem is) 5-ös harci erejû semle-

ges tartománynak számít.

Háromszemélyes játék

• A Greyjoy- és Tyrell-egységeket a szabályok szerint

fel kell rakni. Ha egy játékos e házakra támad, ki kell ját-

szania egy házkártyát, a Greyjoy- vagy Tyrell-házkártyák

közül pedig húzni kell egyet. A csata a szokott módon zaj-

lik, annyi különbséggel, hogy holtverseny esetén mindig a

védekezõ fél nyer. A támadó fél kijátszhatja a valyriai
acélkardot.

• Pyke, Tengerszem és Égikert 5-ös harci erejû semle-

ges tartománynak számít.

Egyéb variánsok

• A játékosok toborzáskor is úgy járnak el, mint a pa-

rancsok végrehajtásakor: játéksorrendben követve egy-

mást mindig csak egy egységet helyeznek fel a táblára.

Készítették:

GEORGE R.R. MARTIN A Tûz és Jég dala címû re-
gényciklusa alapján tervezte: Christian T. Petersen

Járulékos fejlesztés és tervezés: Kevin Wilson

Mûszaki szerkesztõ: Darrell D. Hardy

Képterv: Scott Nicely

Szabályok: Christian T. Petersen

Szerkesztés: Greg Benage, Christian T. Petersen és

Darrell D. Hardy

Borítóillusztráció: JP Targete

Belsõ illusztráció: Anders Finer, Michael Erickson,

Jacques Bredy, Thomas Denmark, Jason A. Engle, John

Matson, Mark Evans, Roman V. Papsuev, Cos Koniotis,

Thomas Gianni, Alexander Petkov, Tim Truman, Jim

Pavelec, Sedone Thongvily

Külön köszönet Eric M. Langnek, Tony Doepnernek,
Robert Vaughnnak, Daniel & Kat Abrahamnek, Carl
Keimnek és Melinda M. Snodgrassnak.

Christian ezúton is szeretne köszönetet mondani Geor-
ge R. R. Martinnak csodálatos világáért, türelméért és
ötleteiért, Kevin Wilsonnak kiváló fejlesztési és megje-
lenítési tanácsaiért, valamint Gretchennek türelméért,
szeretetéért és támogatásáért.

A Game Of Thrones The Board Game © George R.R.
Martin 2003 © Fantasy Flight Publishing, Inc 2003.
Minden jog fenntartva. Sem a termék része, sem egé-
sze nem használható fel a kiadó engedélye nélkül. A
Song Of Ice and Fire © George R.R. Martin 2003 en-
gedélyezett használatával.

Kiegészítõ anyagokat és válaszokat az esetleges kérdé-

sekre az alábbi oldalakon kínálunk:

WWW.FANTASYFLIGHTGAMES.COM

WWW.DELTAVISION.HU

A magyar változat
munkatársai: 

Fordítás: Tasnádi Ákos

Tördelés: Kovács Mária

Lektorálás: Stemler Miklós

és Varga Péter

Korrektúra: Kovács Eszter

Szerkesztés: Járdán Csaba

A játékban szereplõ nevek és

helyszínek  magyar fordítása az

Alexandra Kiadó gondozásában

megjelent Trónok harca,
Királyok csatája, Kardok vihara
címû könyvek alapján készült. 

Köszönet érte. 
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R
agadd magadhoz Westeros egyik nagy
nemesi házának irányítását, és kedvenc

karaktereid segítségével vedd fel a harcot a
romlásodra törõkkel! George R. R. Martin
világhírû ciklusának, A Tûz és Jég dalának
alakjai gyûjthetõ kártyajáték lapjain kelnek
életre, hogy folytassák hódítással, csatákkal,
intrikákkal és árulással teli küzdelmeiket a
Vastrónért és a dicsõségért.

A Game of Thrones gyûjthetõ kártyajáték a

Delta Vision Kiadó gondozásában rövidesen

magyar változatban is megjelenik! 

www.fantasyflightgames.com

2005. õszétõl keresd a magyar nyelvû

kiadást a kiemelt szakboltokban!

www. deltavision.hu/boltok
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társasjáték 2–6 játékos számára
tizenkét éves vagy idõsebb kortól

A kaland elkezdo’’dik!

Sötét seregek gyülekeznek, õsi erõk ébrednek, dermesztõ árnyék vetül a
földekre. Eljött a vész, az újjáéledõ gonosz ideje. Eljött az ártatlanok és
elesettek rettegésének ideje. – Eljött a hõsök ideje!

A RÚNAMESTER szörnyekben, veszélyekben és kincsekben gazdag, kép-

zelt világában te és barátaid igazi hõsökké válhattok. A birodalom csak

arra vár, hogy felfedezzétek: látogassátok meg a Sirám-hegységet, me-

részkedjetek el a Suttogó-erdõ fái közé, vásároljatok varázstárgyakat

Örvénypart piacterén, vagy béreljetek törpe kísérõt Fagykapu váro-

sában! Ám bárhová vet is benneteket a szerencse, izgalmak várnak

rátok – és mert a játék alkalomról alkalomra változik, soha nem kell

szembesülnötök kétszer ugyanazon kaland kihívásaival. Az idõ

múlásával, az újabb veszélyek felbukkanásával hõseitek hatalma

egyre növekszik, miáltal nem pusztán a világ, de a játék szabálya-

it is képesek lesznek megváltoztatni. 

A végsõ csata megvívójává, a játék gyõztesévé azonban csak a

legnagyobb hõs válhat.

12
mûanyag
figura

Delta Vision Kft.
1094 Budapest, Ferenc krt. 27.

telefon: 06 (1) 216-7053

www.deltavision.hu

A játékot magyarországon kiadja:
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Közeleg a tél
(Található az I., II. és III. pakliban.)
A Westeros-pakli megkeverése után azon-

nal új kártyát kell felcsapni, és utasításait

végre kell hajtani. Ha az új lap szintén

Közeleg a tél, keverés után ismét új kár-

tyát kell felcsapni.

A Westeros-kártyák

Utánpótlás
(Található az I. pakliban.)
A házak játéksorrendben áthelyezik

utánpótlásjelzõiket. Ha több vagy na-

gyobb sereggel bírnak, mint amennyit

képesek utánpótlással ellátni, csökken-

teniük kell egységeik létszámát.

Trónok harca
(Található a II. pakliban.)
A házak játéksorrendben az általuk bir-

tokolt tartományokban található minden

egyes hatalomikon után egy hatalom-

jelzõt kapnak. 

Toborzás
(Található az I. pakliban.)
A házak játéksorrendben új egységeket

toboroznak váraikban és városaikban, de

utánpótlási lehetõségeiket nem halad-

hatják meg.

A nyár utolsó napjai
(Található az I., II. és III. pakliban.)
Nem történik semmi, a játék a következõ

lépéssel folytatódik.

Királyok csatája
(Található a II. pakliban.)
A befolyási területekrõl le kell venni az

összes jelzõt, és a játékosoknak licitál-

niuk kell a területek pozícióira.

Viharok tengere
(Található a III. pakliban.)
A játékosok e forduló tervezési sza-

kaszában nem adhatnak ki portyázás-

parancsot.

Hollók lakomája 
(Található a III. pakliban.)
A játékosok e forduló tervezési sza-

kaszában nem adhatnak ki hatalom-

szerzés-parancsot.

Oszi esok
(Található a III. pakliban.)
Ebben a fordulóban a gyalogosok által

nyújtott támogatás 0-nak számít. (De a

tartományok támogatásjelzõinek értéke

érvényesül; még akkor is, ha csak gyalo-

gosegységek támogatnak belõlük más

seregeket.)

Kardok vihara
(Található a III. pakliban.)
A játékosok e forduló tervezési sza-

kaszában nem adhatnak ki védekezés-

parancsot. 

A vadak támadása
(Található a III. pakliban.)
A vadak aktuális erejükkel támadást

intéznek Westeros ellen. A játékosok li-

citálással határozzák meg, mekkora

segítséget nyújtanak az Éjjeli Õrségnek.

A fordulók menete
1. A Westeros-szakasz (az elsõ fordulóban elmarad)

2. A tervezési szakasz
a) A játékosok kiadják parancsaikat 

b) A játékosok felfedik parancsaikat

c) A hírvivõ holló esetleges használata

3. Az akciószakasz
a) A portyázásparancsok végrehajtása

b) A menetelésparancsok végrehajtása (csaták)

c) A hatalomszerzés-parancsok végrehajtása

Vadak ereje-jelzo
Rögtön, miután a Westeros-szakasz

kezdetén a három Westeros-kártya fel-

fedésre került, a vadak ereje-táblázatban

a jelzõt annyi mezõvel elõrébb kell

helyezni, ahány gyapjasmamut-ikon

látható a három kártyán.

A csaták menete
1) A résztvevõ felek támogatást kérnek.

2) Mindkét fél összeszámolja és bejelenti harci erejét.

3) A felek egyszerre kijátszanak egy-egy házkártyát.

4) Kijátszható a valyriai acélkard (fordulónként csak
egyetlen alkalommal).

5) A gyõztes meghatározása, a veszteségek eltávolítása,
a megvert sereg visszavonulása.

vár város

menetelésjelzõ

hatalomszerzés-jelzõ

támogatásjelzõ

védekezésjelzõ

portyázásjelzõ

Parancsjelzok

utánpótlás hatalom
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