
SZABÁLY-ÖSSZEFOGLALÓ

JÁTÉKTÁBLA
1. Keverjétek meg és helyezzétek le a találkozás-, harc- és célkártyákat a 

táblán kialakított saját helyükre.
2. Keverjetek össze a játékosok száma +1 Gyárkártyát, és helyezzétek őket 

képpel lefelé fordítva a játéktáblára. A többit távolítsátok el a játékból.
3. Véletlenszerűn húzzatok egy építmény bónuszlapkát, és képpel felfelé 

fordítva helyezzétek a Népszerűségsávra.
4. Helyezzetek egy-egy találkozásjelzőt minden egyes találkozás-

mezőre (       ).
5. Válogassátok szét külön kupacokba az erőforrásjelzőket és a pénzeket.
6. Véletlenszerűen osszatok ki minden játékosnak egy Frakciótáblát és 

egy Játékostáblát.

FRAKCIÓTÁBLÁK
7. A táblád által jelzett hatalom pozícióval (           ), valamint a 

feltüntetett számú harckártyával (        ) kezdesz.
8. Helyezd a frakciókarakteredet a frakciód saját bázisára.

9. Helyezz 1-1 munkást a saját bázisod két szárazföld kapcsolódású 
szomszédos tartományára.

10. Helyezz 4 mechet a mech mezőkre.
11. Helyezd a 6 csillagjelződet a Frakciótáblára.

JÁTÉKOSTÁBLÁK
12. A táblád által jelzett népszerűség pozícióval (        ) kezdesz, valamint 

megkapod a táblán feltüntetett számú célkártyát (       ) és pénzt (      ).
13. Helyezz 6 technológiakockát a zöld mezőkre a fekete négyzettel a 

sarkukban (        ).
14. Helyezd a 4 építményt a saját mezőikre.
15. Helyezd a 4 újoncjelzőt a kör alakú bónuszmezőkre.
16. Helyezd a 6 munkást a vörös Termelés akció téglalapokra.
17. Vedd el az akciójelződet.
18. Az lesz a kezdőjátékos, aki a legkisebb sorszámú Játékostáblával 

rendelkezik. A játék az óra járásával megegyező irányban halad.

FORDULÓ SORREND
Minden egyes játékos végrehajt egy fordulót olyan módon, hogy az
akciójelzőjét a Játékostáblája megfelelő mezőjére helyezi. Választhatod
a felső és/vagy az alsó akciót (ebben a sorrendben). Az előző for-
dulódban a Játékostábládon választott szekciótól eltérő szekciót kell
választanod.

DIADALSÁV
Amint teljesíted az egyik követelményt, helyezz egy csillagot a
Diadalsávra. Minden egyes teljesítmény csak egyszer jutalmazható
(megjegyzés: a harci győzelemért járó jutalmakból kettő létezik). Ha
egy csillagot egyszer lehelyeztél, akkor azt már nem veszítheted el.
Amikor egy játékos a hatodik csillagját is lehelyezi, a játék azonnal
véget ér.

A JÁTÉK VÉGI PONTOZÁS
Pénzt kapsz minden egyes csillagért a Diadalsávon, minden a
fennhatóságod alatt álló tartományért, és minden két erőforrásért. A
kapott pénz mennyisége minden esetben a Népszerűségsávon való
pozíciód függvénye. A Gyár három tartománynak minősül.

Ezután pénzt kapsz az építmény bónuszlapka alapján (akkor is, ha nem
tartasz a fennhatóságod alatt tartományt). Szomszédos tartomány
bónuszok esetén minden egyes szomszédos tartomány csak egyszer
számít.

A legtöbb pénzzel rendelkező játékos győz. Egyenlőségek esetén
(sorrendben) a következők döntenek: az egységek és építmények
száma, a hatalom, a népszerűség, a birtokolt erőforrások, valamint
a lehelyezett csillagok.

FORDULÓ SORREND, DIADALSÁV ÉS A JÁTÉK VÉGE

FENNHATÓSÁG
Egy játékos akkor tart a fennhatósága alatt egy tartományt, ha kizárólag 
annak a játékosnak az egységei tartózkodnak rajta, vagy ha az ő épít-
ménye van rajta úgy, hogy ellenséges egységek nincsenek jelen.

Egy építménnyel és ellenséges egységgel is rendelkező tartomány az 
ellenséges egység játékosának a fennhatósága alá tartozik. Az ellen-
séges egység játékosa nem részesül az építmény képességei nyújtotta 
előnyökből.

A tartományon található erőforrások a tartományt a fennhatósága alatt 
tartó játékost illetik.

A GYÁRAK AKCIÓMEZŐI
A Gyárkártya akciómezői nem biztosítanak bónuszokat (Toborzás, 
Építmény, stb.) úgy, mint ahogyan azt a Játékostábla akciómező 
teszik. A gyár Mozgás akciója lehetővé teszi egy egységnek, hogy kétszer
mozogjon.

CÉLOK
Amennyiben bármikor teljesíted az egyik kártyádon feltüntetett egyik 
célt, helyezz egy csillagot a Diadalsáv célmezőjére és dobd el a többi 
célkártyát.

MAGYARÁZATOK
ERŐFORRÁS: Étel, fa, fém és olaj (a munkások nem). Csak olyan 
tartományokról vásárolhatsz erőforrásokat, amelyeket a 
fennhatóságod alatt tartasz. 

TARTOMÁNY: Egy nem-Frakció Bázis hatszög. A Frakció Bázis 
semmilyen játékhatás szempontjából nem minősül 
tartománynak.

EGYSÉG: Egy karakter, mech vagy munkás.

LÉNYEGES FOGALMAK

ELŐKÉSZÜLETEK



MOZGÁS
Mozgass       -ként egy különböző egységet, vagy kapsz $1-t        -ként.

Az egységek átléphetnek egy szomszédos nem-tó tartományba, ha nem 
kelnek át folyón (hacsak képességek ez utóbbit nem teszik lehetővé 
számukra). Az útjuk során felvehetnek és lerakhatnak tetszőleges erő-
forrásokat. A mechek szintén felvehetnek és lerakhatnak munkásokat. 
Erőforrások és munkások nem rakhatók le tavakra. Munkások nem 
mozoghatnak ellenséges egységeket tartalmazó mezőkre.

Alagutakkal (        ) rendelkező tartományok mozgás szempontból 
egymás szomszédjainak minősülnek .

HARC: Ha a karaktered vagy meched egy olyan mezőre mozog, amelyiken 
ellenséges egység található, akkor a mozgása befejeződik. Ha csak 
ellenséges munkások tartózkodnak ott, akkor azok visszatérnek a saját 
bázisukra, és te 1 népszerűséget veszítesz (amennyiben lehetséges) 
minden egyes visszavonuló munkás után. Ha ellenséges karakter vagy 
mech tartózkodik a mezőn, akkor az összes mozgás akció befejeztével 
harc veszi kezdetét (lásd alább).

TALÁLKOZÁS: Ha mozgás és harc végén a karaktered egy olyan tartományon 
tartózkodik, amelyen találkozásjelző található, akkor dobd el a jelzőt és 
húzz fel egy találkozáskártyát. Választanod kell egyet az elvétel/fizetés 
lehetőségek közül. Minden így nyert előny arra az adott tartományra 
kerül.

GYÁR: Ha mozgás és harc végén a karaktered első alkalommal egy Gyár
tartományon tartózkodik, akkor vegyél el egy elérhető Gyárkártyát
(csak egyszer; a kártya nem pótolható). Mostantól ez lesz a 
Játékostáblád ötödik szekciója.

ERŐSÍTÉS
Fizess $1-t , hogy            -ként 1-gyel növeld a Hatalmadat, vagy pedig
          -ként húzz 1 Harckártyát.

KERESKEDELEM
Fizess $1-t , hogy elvegyél két tetszőleges erőforrást (       ), vagy pedig
         -ként 1-gyel növeld a Népszerűséget.

TERMELÉS
Fizesd ki valamennyi szabadon lévő vörös téglalapon feltüntetett
költséget, hogy erőforrásokat termelj a           számával megegyező számú
különböző tartományon. Az adott tartományon lévő minden egyes
munkás 1 erőforrást termel azon típusúak közül (lásd alább), amelyek
azon a tartományon elérhetők. Helyezd az erőforrásokat a saját
tartomány mezőjükre. Ha munkást állítasz szolgálatba, akkor a 
Játékostábládról a bal szélsőt vedd el.

 
étel fa fém olaj munkás      semmi

FELSŐSOROS AKCIÓK

Jelentsd be az alsósoros akciódat, így a szomszédos játékosok 
részesülhetnek a toborzás bónuszokból.        -ként $1 -t kapsz az 
akción (akkor is, ha a fő akciót maximálisan teljesítetted).

FEJLESZTÉS
Fizesd meg a költséget, hogy átmozgass egy technológiakockát egy 
felsősoros akció egy zöld mezőjéről (        ) (növelve ezzel az általa
biztosított előnyt) egy alsósoros akció egy szaggatott vonalas vörös 
mezőjére (        ) (csökkentve ezzel annak költségét).

TELEPÍTÉS
Fizesd meg a költséget, hogy elvegyél egy mechet a Játékostábládról és 
lehelyezd egy olyan tartományra, amelyen munkásod tartózkodik. A 
karaktereid és a mechjeid mostantól megkapják a Játékostáblád 
felfedett mech mezőjén feltüntetett képességet.

ÉPÍTÉS
Fizesd meg a költséget, hogy lehelyezz egy építményt a Játékostáblád-
ról egy olyan nem-tó tartományra, amelyen munkásod tartózkodik, 
és amelyen még nincs más építmény.

ÉPÍTMÉNY BÓNUSZOK: 

Emlékmű: Kapsz 1        -t, amikor Erősítést hajtasz végre.

Malom: A malom úgy termel, mintha 1 munkás lenne ott. Ha 
tartózkodnak munkások a Malmon, akkor ők is termelnek.

Bánya: Az egységeid mozgása tekintetében         -nak minősül.

Fegyverraktár: Kapsz 1           -t, amikor Kereskedsz.

SOROZÁS
Fizesd meg a költséget, hogy egy tetszőleges újoncjelzőt átmozgass a
Játékostábládról (felfedve ezzel egy Folyamatos Bónuszt a           szim-
bólum alatt) a Frakciótábla egy tetszőleges szabad Toborzás Bónusz
mezőjére. Vedd el a lefedett Egyszeri Bónuszt.

Innentől minden alkalommal, amikor te vagy a közvetlenül melletted
ülő két játékos bármelyike azt a Folyamatos Bónuszt biztosító alsósoros
akciót választja, akkor megkapod azt a bónuszt.

ALSÓSOROS AKCIÓK

A Mozgás akciód befejeztével, amennyiben egy karakter vagy egy mech 
egy olyan mezőn áll, amelyik egy ellenség karakterét vagy mechjét 
tartalmazza, akkor harc veszi kezdetét.

HATALOM VÁLASZTÁSA: A harcban részt vevő játékosok a 
Hatalomtárcsájukon kiválasztják, hogy mekkora hatalmat kívánnak 
elkölteni (legfeljebb 7-et). Opcionálisan (titokban) hozzáadhatnak 
karakterenként és egységenként egy harckártyát.

FELFEDÉS: A játékosok felfedik a Haderőtárcsájukat és a harckártyáikat, 
majd összesítenek.

EREDMÉNY: A magasabb összértékkel rendelkező játékos (döntetlen esetén 
a támadó) nyer. Dobjátok el a harckártyákat és fizessétek ki a hatalmat.

Győztes: Helyezz egy csillagot a Diadalsávra (ha lehetséges). Elveszítesz 
1 népszerűséget (ha lehetséges) a vesztes minden egyes visszavonuló 
munkása után. Ha a karaktered is jelen volt, és található találkozás-
jelző a tartományon, akkor hajtsd végre a találkozást.
Vesztes: Vonulj vissza a saját bázisodra. Az erőforrásokat hagyd hátra. 
Ha a tárcsádon vagy harckártyádon legalább 1 hatalmat költöttél, 
akkor kapsz 1 harckártyát.

HARC
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