
Siegfried, Hófehérke, D’Artagnan, Piroska, és a többi, 12 Birodalombéli hős szövetkezik újra, egy 

végső, nagy kalandra. A Sötét Urak egyesítették erőiket, hogy elfoglalják és leigázzák az ismert 

világokat, és csak a legnagyobb hősök ereje állíthatja meg aljas tervüket. 

A 12 Birodalom egy gyors és könnyű csapatjáték 1-6 játékos részére. A játékosoknak együtt kell 

működniük, hogy megállítsák a Sötét Urak hordáit, amik a 12 Birodalmat akarják kifosztani. A 

megszállók külön-külön legyőzhetők a hősök egyéni erejével, de a Sötét Urakat csak az erőteljes 

ereklyékkel lehet megsemmisíteni. 

Küldetésük során a hősök együtt utazhatnak a különböző világokon, vagy megpróbálhatják egymaguk 

megvédeni a Birodalmakat. A Birodalmak mindegyike egyedi világ, különböző kincsekkel, 

eseményekkel, és különleges lényekkel. 

A játékhoz a szabálykönyv végén felsorolt lapok szükségesek, valamint egy 6 oldalú dobókocka. 

 

 

Válaszd ki azoknak a Birodalmaknak a térképeit, amiket a játékban használni akarsz, a továbbiakban 

„Játék Birodalmak”-nak hívjuk őket. Két térképet válassz ha 1-2 játékos van, hármat ha 3-4, és négyet 

ha 5-6 játékos játszik. Vedd elő a kapcsolódó-ugyanolyan Birodalom szimbólumos- Sötét Úr kártyákat, 

és tedd a térkép mellé. Ha több Sötét Úr kártya is kapcsolódik egy szimbólumhoz, válassz ki közülük 

egyet, a többit tedd el. 

Az invázió elkezdődik: helyezzünk egy Invázió Jelölőt mindegyik Játék Birodalom Invázió Útjának első 

mezőjére. Készítsük elő a Lény Paklit, keverjük össze a kiválasztott Birodalmakhoz tartozó Lények 

kártyáit egy pakliba, és húzzunk játékosonként 2 kártyát ebből a pakliból. Minden Lény kártyához 

tegyünk egy Lény Jelölőt az alábbiak szerint. Ezek a Lények képviselik a Sötét Lordok hadseregének 

élcsapatát. 



A Lények megjelenése: tedd a Lény Jelölőt a kapcsolódó kártyára, és dobj a dobókockával. A Jelölőt a 

kapcsolódó Birodalom térképére kell tenni,- ahogy a Lény kártya mutatja-, a kockával dobott számú 

helyre. A kártyát az eldobott pakliba kell ezután tenni. 

A Birodalmak Pakli létrehozása: tegyük egy pakliba, és keverjük össze a már elkészített Lény Paklit,- a 

már eldobott lapokkal együtt-, a Játék Birodalmakhoz kapcsolódó Esemény és Kaland kártyákkal. A 

paklit képpel lefelé tegyük az asztalra. 

Ereklyék: mindegyik I. római számmal jelölt Ereklye jelölőt tegyük a kapcsolódó Birodalom térképére, 

a dobókockával dobott számú helyre. 

Karakterek: véletlenszerűen válasszuk ki a kezdő játékost, utána az óra járásának megegyező irányba 

haladjunk. Mindenki válasszon sorban egy Karakter kártyát, és a kapcsolódó Karakter Jelölőt helyezze 

el egy véletlenszerűen megállapított Birodalom térkép városában. Minden játékos annyi Tehetség 

Jelölőt-piros korongok fehér szimbólummal- kap, ahány a Karakter kártyáján fel van tüntetve. 

Mindegyik Jelölőt az első oldalával felfelé tegyük le. A Jelölőkről a következő részben olvashatunk. 

  

ALAPVETŐ FOGALMAK 

 

Készen állsz megtanulni a játék szabályait, de előbb ellenőrizd, hogy ismered-e az alábbi 

kifejezéseket, és azok sajátos jelentését a játékban. 

Felhasználás: a Karakter Képesség jelzőjének megfordítására utal. Például: amikor a Gyorsaság 

Képességet akarjuk használni, a Karaktered Gyorsaság Képességének jelzőjét képpel lefelé fordítod. 

Ez nem lehetséges, ha a szükséges Jelzők már lefelé fordítva fekszenek. 

Kivétel: a sárga és kék Jelzőket felhasználás után nem kell megfordítani, hanem el kell dobni a fel 

nem használt Jelzők közé. 

Frissítés: a Karakter Képesség Jelzőjének visszafordítását jelzi. Például: amikor egy Báj Jelzőt kell 

frissíteni, az egyik Karaktered Báj Jelzőjét fordítsd képpel felfelé. 

Sebezhetőség: a Lény, Kincs vagy Ereklye jelzőkön lévő szimbólumokra utal. Ha Lény jelzőről van szó, 

ezek a szimbólumok különböző csoportokban jelennek meg. Amikor megkísérelünk egy akciót a jelző 

Sebezhetősége ellen, a játékosnak csak a szimbólumok egyik csoportja ellen kell használnia a 

Képességét- választása szerint-, nem az összes ellen. Lásd az alábbi példákat: 

 



 

 

A játék körökre tagolódik,amelyek a következő 3 fázisból állnak: 

1. fázis – Húzás 

2. fázis – Kártyák kijátszása 

3. fázis –Helyreállítás 

1. fázis: Húzás 

Minden játékos –ahogy következik-, húz egy kártyát a Birodalmak Pakliból. Ha a Pakli üres, 

egyszerűen keverjük össze az eldobott lapokat. 

A Kaland kártyát tartsuk kézben, és a Kijátszás fázisban bármikor felhasználható, hacsak a kártya 

leírása mást nem mond. A kijátszás a kártya instrukciói szerint történjen, utána a kártyát el kell dobni. 

Az Esemény kártyát azonnal ki kell játszani a kártya instrukciói szerint, majd eldobni.  

Kivétel:a Kincs kártyát nem kell azonnal eldobni,erről bővebben a További Szabályokban lehet 

olvasni. 

A Lény kártyát azonnal ki kell játszani, és egy Lény jelzőt helyezni a Játék Birodalomra,ahogy a Lények 

megjelenése szabályban olvasható. 

2. fázis: Kijátszás 

Minden játékos Aktív Játékos lesz amint sorra kerül. 

Az Aktív Játékos karaktere annyiszor teszi meg a következőket ahányszor akarja, amíg az összes 

szabályozást betartja. Az akciókat bármilyen sorrendben megteheti, és kombinálhatja; pl a Karakter 

először egy Lényt megtámad,aztán mozog,aztán egy másik Lényt támad meg. 

Mozgás: az Aktív Játékos a Karakter Jelölőjét a karakter területével szomszédos bármely területre 

mozgathatja az első Gyorsaság Jelölő felhasználásával,és a Karakter Jelölőt a kiválasztott területre 

teszi. Ha minden Gyorsaság Jelölőt felhasznált,a Karakter nem mozoghat. 

Egy Lény Megtámadása: bármelyik lényt megtámadhatod, amelynek a Jelölője az Aktív Játékos 

Karakterének Jelölőjével egy területen van. A játékos Kihívást intéz a Lény ellen. Néhány Lény Ereje –

nézd meg a Különleges Szabályokat-hatással lehet a Játékos Karakterére a Kihívás alatt, mielőtt a 

Támadás lezajlik. Ebben az esetben a Lény Erejének hatása még a Támadás előtt megmutatkozik. 



Ha az Aktív Játékos fel tudja használni valamelyik Karakter Képesség Jelölőjét a kihívott Lény 

Sebezhetősége ellen, akkor a Támadás sikeres, és a Lény vereségével zárul. 

A legyőzött Lény jelölőjét azonnal le kell venni, és a többi Lény jelölő közé tenni. Jegyezd meg,h 

néhány Lény Erő kiválthatja a vereséget,ebben az esetben kövesd a speciális utasításokat mielőtt 

eltávolítod a térképről a Jelölőt,és mielőtt újabb Támadást kezdeményezel. 

Ezen a területen az összes Lényt meg lehet támadni, amíg az Aktív Játékos használni tudja a Képesség 

Jelölőit. 

Kincs elnyerése: ezt akkor kísérelhetjük meg,ha van Kincs jelző az Aktív Játékos területén. Ha az Aktív 

Játékos fel tud használni annyit a Karakter Képesség jelzőiből ahányat a Kincs Sebezhetősége előír, 

akkor a kísérlet sikeres,és a Kincs megszerzettnek tekinthető. A megszerzett Kincs jelzőjét azonnal el 

kell távolítani a térképről, és az Aktív Játékos megkapja a Kincs által elnyerhető jutalmakat. 

Ereklye Darab elnyerése: ezt akkor kísérelhetjük meg,ha van Ereklye Darab jelző az Aktív Játékos 

területén. . Ha az Aktív Játékos fel tud használni annyit a Karakter Képesség jelzőiből ahányat az 

Ereklye Darab Sebezhetősége előír, akkor a kísérlet sikeres, és a Kincs megszerzettnek tekinthető. A 

megszerzett Ereklye Darab jelzőjét azonnal el kell távolítani a térképről, és ezt az Aktív Játékos 

megkapja. 

Ereklye Darab átadása: Az Aktív Játékos átadhatja egy vagy több Ereklye Darabját annak a 

Játékosnak, aki vele egy területen áll. 

Utazás: az Aktív Játékos ezt a lehetőséget csak a Város területén állva választhatja. A Játékos aki 

utazni szeretne,helyezze a Karakter Jelzőjét a kiválasztott Birodalom városának területére. Ezután 

azonnal húznia kell egy kártyát a Birodalmak Pakliból, követve a Húzás fázisának szabályait. Ha Lény 

kártyát húzott, azonnal el kell helyezni a Lények megjelenése szabály alapján. A Játékos Kijátszás 

fázisa befejeződik, és a következő Játékos jön. 

A következő fázis akkor kezdődik, amikor az utolsó Játékos is befejezte a Kijátszás fázist. 

Megjegyzés 

Az Aktív Játékos bármikor befejezheti s Kijátszás fázist, akkor is, ha még lenne lehetősége további 

akciókra is. Ilyenkor a következő Játékos jön. 

Fontos: Amikor a Játékos felhasználja az utolsó piros Gyorsaság jelzőjét,(pl. mozgáshoz, egy Lény 

megtámadásához, vagy a Sötét Mágia Teremtényének ereje miatt),a Játékos Karakterének vissza kell 

vonulnia. 

Visszavonulás: a Karakter jelzőjét azonnal az aktuális térkép városába kell áttenni. Továbbá, a 

Játékosnak új kártyát kell húznia a Birodalmak Pakliból, követve a Húzás fázisának szabályait. Ha az 

Aktív Játékos visszavonul, a Kijátszás fázisa azonnal befejeződik, és a következő Játékos jön. 

 

3. fázis: Helyreállítás 

Ez a fázis három lépésre van osztva, amiket a megfelelő sorrendben kell elvégezni. 



Frissítés: a városban álló Játékos minden felhasznált Tehetség jelzőjét frissíti. 

Lény ereje: néhány Lény ereje –nézd meg a különleges szabályokat-, ilyenkor lép működésbe 

Az Invázió Helyzetének frissítése:mindegyik térkép Invázió jelzőjét annyi hellyel kell előre 

léptetni,ahány Lény jelző van rajta- beleértve a Sötét Úr és a megidézett Lények jelzőjét is-. Ha az 

Invázió jelző túllép az utolsó mezőn,a játéknak azonnal vége,a Játékosok vesztettek. 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 

Ez a rész azokat a részeket magyarázza,amelyek nem tartoznak bele az Alapszabályba. 

Szövetségesek a támadás alatt:ha bármelyik másik Karakter ugyanazon a területen tartózkodik,ahol 

az Aktív Játékos éppen játékban van,ő felkérheti az érintett Játékosokat az együttműködésre. Amelyik 

Játékos elfogadja a kérést,ezután „Szövetséges” lesz,az Aktív Játékos pedig a „Vezető”.A szövetséges 

játékosok hozzájárulhatnak a támadáshoz a szükséges Tehetség jelzők felhasználásával,de a Lények 

ereje csak a Vezetőt befolyásolhatják. 

Bár a Szövetségesek nem vesznek közvetlenül részt a Támadásban, szükség esetén nekik is visssza 

kell vonulniuk a városba, a Kijátszás fázis szabályai szerint. 

Kincsek: a Kincs jelzőjét a kapcsolódó Birodalom térképen véletlenszerűen megállapított területre 

kell tenni,ha az Esemény kártyáját kihúzzák.Ne dobjuk el a Kincs kártyát,hanem helyezzük a 

Birodalom térkép közvetlen közelébe.A Kincs kártyát akkor dobjuk el,ha a Kincset megszereztük,és a 

jelzőjét levettük a térképről.(A fel nem használt jelzők közé tesszük.) 

Ereklyék: az Ereklye Darab jelzőjét a kapcsolódó Birodalom térképen véletlenszerűen megállapított 

területre kell tenni,ha az Esemény kártyáját kihúzzák. Az Ereklye Darab jelzők meg vannak 

számozva,és mindig a legkisebbel kell kezdeni. Az Ereklye Darab kártyáját dobjuk el,amint a jelzőt 

elhelyeztük a térképen. 

Amint egy Birodalom utolsó Ereklye Darab jelzőjét is elhelyeztük,a Birodalom Sötét urának be kell 

lépnie a Játékba-feltéve,hogy még nincs a térképen-a leírtaknak megfelelő területre,és ennek a 

darabnak a kártyáját félre kell tenni,nem egyszerűen eldobni. 

Az Aktív Játékosnak a Sötét Úr Birodalmának minden Ereklyéjére szüksége van,hogy 

szembeszállhasson vele. 

Sötét Urak: ahogy az Invázió jelző túlhalad az első piros mezőn,a Birodalom Sötét Ura belép a 

játékba:helyezzük a Sötét Úr jelzőjét a Birodalma egy véletlenszerűen meghatározott területére 

úgy,mint bármelyik hagyományos Lényét,a Lények megjelenése szabályban leírtak szerint. 

A Sötét Úr megtámadásához az Aktív Játékosnak rendelkeznie kell az adott Birodalom mindegyik 

Ereklye Darabjával. A többi Játékos Szövetségesként szállhat szembe a Sötét Úrral. 

Ha a Sötét Urat legyőztétek, távolítsd el a jelzőjét a térképről a szokásos módon,(ne feledkezzünk 

meg a veresége által kiváltott Lény Hatalom alkalmazásáról),és távolítsuk el a Birodalma Invázió 



jelzőjét a játékból. Innentől kezdve minden ebből a Birodalomból húzott Lény kártyát hagyjunk 

figyelmen kívül, (ezeknek a jelzőit ne tegyük a térképre),és tegyünk félre. Amikor az utolsó Sötét Úr is 

vereséget szenved,a játék azonnal véget ér,és a Játékosok győznek. 

Véletlenszerűen meghatározott terület: egyes kártyákat véletlenszerű terültre kell lerakni.Amikor 

véletlenszerűen kell területet választani,dobj egy hat oldalú dobókockával,és az eredmény alapján 

válaszd ki a területet. 

Véletlenszerűen meghatározott képesség: néhány kártya hatására véletlen képességet kaphatunk. 

Amikor véletlenszerűen kell képességet választani,dobj egy hat oldalú dobókockával,és az eredmény 

alapján válaszd ki a képességet. 

 

Ez a táblázat a Lények Sebezhetőségének véletlenszerű megállapítására is használható. 

Korona képesség: ez a képesség jokerként viselkedik,bármelyik képesség helyett használható. 

Különböző játékváltozatok:hosszabb és nehezebb játékhoz ne tegyük ki kezdésnél az első Ereklye 

Darabot. 

Nagyobb kihívást jelentő játékért választhatunk több  térképet a hozzá kapcsolódó kiegészítőkkel. 

Valóban hosszú és nehéz játékért használjuk az összes felsorolt játékváltozatot. 

                                                                                         

 



 

Lények ereje 

A Lények Ereje azok a különleges szabályok,amelyek az egyes kártyákon szerepelnek.Csak kövesd a 

leírtakat. 

Robbanás:akkor lép életbe,amikor a Játékos kihívja a Lényt.A Robbanás minden szintje után dobj 

egyet a kockával.Ha bármelyik dobás 1 lesz, a Játékos kénytelen visszavonulni (a Kijátszás fázis 

szabályai szerint.) 

Alakváltás: akkor lép életbe,amikor a Játékos kihívja a Lényt.A Lény Sebezhetőségét véletlenszerűen 

határozzuk meg,az Alakváltás minden szintje után egyet dobva a kockával.A Játékos fordulónként 

csak egyszer hívhatja ki ugyanazt az Alakváltót. 

Átok:a Helyreállítás fázisban lép életbe (a Frissítés lépés után).Az Átok erővel rendelkező Lénnyel  

azonos térképen álló játékosok mindegyike felhasznál egy véletlenszerűen választott Képességet az 

Átok minden szintje után (a kék Képesség jelzőkre nincs hatással ez az erő.) 

Sötét Mágia: akkor lép életbe,amikor a Játékos kihívja a Lényt.A Játékosnak fel kell használnia (ha 

tud) egy véletlenszerűen választott képességet a Sötét Mágia minden szintje után (a kék Képesség 

jelzőkre nincs hatással ez az erő.)A támadás a szokásos módon történik,de vegyük figyelembe,hogy a 

Sötét Mágia ereje miatt előfordulhat,hogy nem marad elég Képesség a Lény legyőzéséhez.Szintén 

fontos,hogy ha a Játékos a Sötét Mágia ereje miatt az utolsó Gyorsaság jelzőjét is felhasználja,vissza 

kell vonulnia (a Kijátszás fázis szabályai szerint.) 

Horda: akkor lép életbe,ha a Lényt elhelyezzük a térképen.Helyezzünk egy azonos Lény jelzőt 

ugyanarra a  területre 

Fosztogatás:a Helyreállítás fázisban lép életbe.A Lény jelzőjét egy másik,véletlenszerű területre 

mozgatjuk. 

Megidézés: a Helyreállítás fázisban lép életbe.Egy új jelzőt (a Megidézés erejének leírása szerint) 

léptessünk a játékba azonos Birodalomba,de egy véletlenszerű területre.A Lény ereje nem 

aktiválható a megidézés fázisában. 

Kincs: akkor lép életbe amikor a Lény vereséget szenved a támadás alkalmával.Az Aktív Játékos 

azonnal elnyeri a Kincs ereje által meghatározott jutalmat. 

Makacsság:akkor lép életbe,amikor egy Játékos legyőzi a Lényt.Dobj egyet a kockával a Makacsság 

minden szintje után.Ha bármelyik dobás 1 lesz,a Lény jelzőjét nem lehet eltávolítani a térképről. 

                                                                                              



 

Megjegyzés 

Egy Lény Képességekkel való legyőzésének a folyamata pontosabban jellemezhető az alábbiak 

szerint: 

Gyorsasággal elkaphatjuk a gyors Lényeket. 

Harccal kihívhatjuk a Lényeket párbajra. 

Szakértelemmel csapdába csalhatjuk a Lényeket 

Varázslattal megátkozhatjuk a Lényeket. 

Bájjal meggyőzhetjük a Lényt,hogy elárulja a Mesterét. 

Arannyal megvesztegethetjük a Lényt,hogy elhagyja a Birodalmat. 

Egy Kincs vagy Ereklye elnyerése az alábbiak szerint történhet: 

Gyorsasággal fürgén elkerülhetjük a Kincset őrző csapdákat. 

Harccal kihívhatjuk a Kincs őrzőjét. 

Szakértelemmel hatástalaníthatjuk a Kincset őrző csapdákat. 

Varázslattal semlegesíthetjük az áthatolhatatlan akadályt. 

Bájjal információkat szerezhetünk a Kincs hollétéről. 

Arannyal megfizethetjük,hogy elkalauzoljanak minket a Kincshez. 

 

 


