
A Macska Őrgrófság játéktartozékai 
Harcosok Épületek Jelölők Egyéb tartozékok 

 6 fűrészmalom 8 fa 

25 db 6 műhely  (nincs ilyen) 

 6 toborzó 
  1 kastély 

Bonyolultság Kártyagazdagság 

KICSI KÖZEPES 

Agresszivitás Gyártási képesség 

KÖZEPES KÖZEPES 

Előkészületek (sorrend: A) 
 

1. Rakd le a kastélyjelölődet a játéktábla bármelyik sarkában lévő, általad 
kiválasztott tisztására. (A jelölők nem foglalnak el építési helyeket a tisztásokon, így 
a kastélyodat sem kell építési helyre tenned.) 

 

2. Rakd le 1-1 harcosodat az összes tisztásra, kivéve a kastélyoddal szemközti 
sarokban levő tisztást. (Összesen 11 harcosodat kell leraknod.) A többi 14 
harcosodból készíts a frakciótáblád mellett egy saját tartalékot (kupacot). 

 

3. Rakd le 1 fűrészmalmodat, 1 műhelyedet és 1 toborzódat tetszőlegesen 
elosztva a kastéllyal rendelkező és az azzal szomszédos tisztások között. 
(Összesen tehát 3 épületedet kell most letenned. Az  épületeid viszont építési helyeket 
foglalnak el a tisztásokon, így azokat a fehér körvonalú, üres négyzetekbe kell raknod.) 

 

4. A fa-jelölőidet rakd egy kupacba valahová a frakciótáblád mellé. 
 

5. Fordítsd meg a frakciótábládat és töltsd fel az Épületek dobozban lévő 
mindhárom sávodat a maradék 5-5 fűrészmalmoddal, műhelyeddel és 
toborzóddal, kivéve minden sor bal szélső mezőjét. (Ügyelj rá, hogy az 
épületeid a megfelelő sávokra kerüljenek.) Ezzel készen is állsz a játékra! 

 

Játék a Macska Őrgrófsággal 
 

A Macska Őrgrófság szerepében az lesz a célod, hogy az erdőt egy ipari és katonai 
gépezetté alakítsd át. Minden alkalommal, amikor egy épületedet (azaz egy fűrész-
malmodat, műhelyedet, vagy toborzódat) megépíted a játéktáblán, győzelmi pontokat 
kapsz, mégpedig annyit, mint amennyi az éppen most elvett épületjelződ alatt szerepel. 
Minél több épületed van tehát már megépítve az adott fajtából, annál több pontot 
kapsz egy ugyanolyan épület megépítéséért. 
 

Hogy biztosítani tudd a folyamatos építkezést, ki kell építened egy összefüggő 
fakitermelő-hálózatot, amit meg is kell tudnod védelmezned. Egy jól működő 
infrastruktúra hatékonyabbá teszi a köreidet, és több kártya húzását is biztosítja, ezért 
érdemes megelőző csapást mérned az ellenségeidre, hogy biztosítani tudd a megfelelő 
ütemű terjeszkedésedet. Harcosok egész serege áll rendelkezésedre, hogy uralmad alá 
hajtsd az Erdőséget, és ha kell, vasököllel sújthass le az ellenállókra. 
 
A hatalmad központja a Macska márkiné kastélya, mely 
egy oly félelmet keltő építmény, ami megakadályozza, 
hogy a többi frakció saját játékelemeket tehessen arra 
a tisztásra. Ezen felül a hadikórházad is a segítségedre 
lehet, hogy kitarthass a harcokban. Akármikor elesik 
egy harcosod, elkölthetsz egy olyan kártyát a 
kezedből, aminek megegyezik a színe az elesett 
harcos tisztásáéval, hogy a saját készletedbe való 
visszakerülés helyett visszatehesd a harcosodat  
a kastélyod mellé - egészen addig, amíg az áll. 
Minden áron védd hát meg a kastélyodat! 
(A kastélyjelződet ugyanis nem mozgathatod el 
a kezdeti tisztásáról, és ha egyszer levételre  
kerül, vissza kell tenned azt a játék dobozába, 
és ezzel a hadikórház képességed is megszűnik.) 
 



A Macska Őrgrófság 
 

 
Meghódítottad az Erdőséget. 
Most egy nevedhez méltó 
birodalmat kell építened. 

 

A kastély 
Csak te tehetsz 
játéktartozékokat a 
kastélyod tisztására. 

 

Hadikórház 
Amikor le kellene venned egy vagy több harcosodat a 
játéktábláról, elkölthetsz egy, a harcosaid tisztásával 
megegyező színű kártyát azért, hogy inkább  
áttehesd ezeket a harcosaidat a kastélyod tisztására. 

 A legyártott eszközeid 
 

Te ugyan nem tudod mire használni őket, 
de a Kósza kártyákért cserébe megszerezheti 

ezeket az eszközöket. 
 
 

Pirkadat 
 
Helyezz egy-egy fa-jelölőt minden fűrészmalmod mellé. 

 
Nappal 
 
1. Tetszőleges számú kártyát legyárthatsz a műhelyeidet használva.  
 

2. Legfeljebb 3 akciót (plusz minden egyes elköltött madárkártyád 
után 1-1 akciót) végrehajthatsz az alábbiak közül választva: 

 

Harc: Kezdj harcot egy tisztáson. 
 

Menetelés: Hajts végre maximum 2 mozgást. 
 

Toborzás: Helyezd le 1-1 harcosodat minden toborzó épületed mellé. 
Ezt az akciót körönként csupán egyszer használhatod. 
 

Építés: Vedd le egy épületjelződet a frakciótáblád megfelelő sorának bal 
széléről, és helyezd le egy üres építési hellyel rendelkező, általad uralt 
tisztásra, a költségét fában kifizetve. A költség az adott jelző oszlopának 
tetején látható. A fa-jelölőket olyan általad uralt tisztásokról kell elköl-
tened, amik szintén általad uralt tisztásokon keresztül közvetlen, vagy 
közvetett összeköttetésben vannak ezzel a tisztással. Ha nincs elég fád, 
nem építheted meg az épületet. Amikor lerakod az épületedet, annyi 
győzelmi pontot kapsz, amennyit épp felfedsz a frakciótáblád sorában. 
 

Túlóra: Költs el egy kártyát, hogy lerakhass egy extra fa-jelölőt egy olyan 
tisztáson lévő fűrészmalmod mellé, aminek a színe megegyezik az 
elköltött kártyáéval. 
 

Este 
 
Húzz 1 kártyát, majd húzz további 1-1 kártyát a jobb oldalt felfedett 
minden kártyaszimbólum után. Ezután, ha több mint 5 kártya van a 
kezedben, válassz ki és dobj el annyit, hogy csak 5 maradjon.  

 
 

 Épületek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kastély (2) 
A kastélyod tisztására beléphetnek 
ellenséges harcosok, és le is vehetik 
a kastélyjelölődet. Ha le kell venned 
a kastélyodat, tedd vissza a jelölőt 
a játék dobozába. Ettől kezdve nem 
használhatod a Hadikórház képessé- 
gedet többet. 


