
 
 
 

fordította: Bak Richárd      szerkesztette: Beorn     lektorálta: Hipszki László     nem hivatalos és nem szó szerinti fordítás 

 
 
 
 

A 
 

TÖRVÉNYEI 
 
 
 
 

E szabályfüzet használatáról 
 

A Root társasjátékhoz három szabályfüzet tartozik: az alapjáték és a 
Riverfolk kiegészítő két játékszabályfüzete, illetve ez a szabálygyűj-
temény. Ha az olvasmányos stílusú szabályfüzeteket és a képekkel 
illusztrált példákat szereted, akkor a játékszabályfüzeteketek olvasd 
el. Ellenben, ha inkább egy rendezett, formálisan szerkesztett és 
tömören fogalmazott szabályfüzetből szeretsz tanulni, akkor ezt 
olvasd el. A kiegészítő szabályfüzete az itt olvashatókon kívül ír még 
a téli játéktáblán való játékról, illetve különböző frakció összeállí-
tásokat is ajánl minden játékosszámhoz. 

 



 

Az alábbi szabályfüzetben a kulcskifejezéseket NAGYBETŰVEL, 
az emlékeztetőket és szabálytisztázásokat dőlt betűvel írjuk. Az 
egyes szabályok után a zárójelbe tett rövid frakciónevek azokat a 
szabályokat jelzik, melyeket módosítanak az egyes frakciók 
szabályai és képességei. A frakciók rövid nevei: Őrgrófság, Sas 
Rend, Szövetség, Kósza, Szekta és Társaság. 
 
1. Az aranyszabályok 

 

1.1 Szabályütközések 
 

1.1.1 Elsőbbség. Ha egy kártyán lévő szöveg ütközik az alább 
leírtakkal, a kártya élvez elsőbbséget. Ha valamelyik 
játékszabályban lévő szöveg ütközik az alább leírtakkal, 
ez a szabályfüzet élvez elsőbbséget. 

 

1.1.2 A „nem tud / nem képes / nem lehet” kifejezések 
használata. Azok a szabályok, amik valamelyik fenti 
kifejezést használják, megváltoztathatatlanok. Nem lehet 
felülírni egy másik szabállyal, hacsak kifejezetten nem 
erre kapsz utasítást. 

 
1.2 Nyilvános és titkos információk 
 

1.2.1 A kéz. A játékosoknak csak akkor kell felfedniük a 
kezükben tartott lapjaikat, ha kifejezetten erre utasítja 
egy szabály őket. Ellenben a kézben tartott lapok száma 
nyilvános információ. (Társaság) 

 

1.2.2 Eldobott kártyák. A dobópaklit bármikor át lehet nézni. 
 
1.3 Alkudozás és egyezkedés 
 

1.3.1 Megegyezések. A játékosok szabadon egyezkedhetnek 
játék közben, viszont a játékosok közötti megegyezések 
nem kötelező érvényűek. 

 

1.3.2 Kártyák. A játékosok csak akkor adhatnak át egymásnak 
kártyákat, ha a szabály kifejezetten erre utasítja őket. 

 
1.4 A játék menete 
 

Minden játékos köre három fázisból áll: a pirkadatból, a 
nappalból és az estéből. Miután egy játékos befejezte mindhárom 
fázisát, az óramutatóval megegyező irányban következő játékos 
kezdi el a saját körét. A játék addig folytatódik tovább, amíg az 
egyik játékos nem nyer. (3.1) 
 

2. Kulcsfontosságú kifejezések és fogalmak 
 

2.1 A kártyák 
 

Mindegyik kártyának van egy SZÍNE: madár, róka, egér és nyúl. 
A legtöbb kártyának van valamilyen hatása is, amit a legyártá-
sukkal szerezhetsz meg. (4.1) 
 

2.1.1 A madár dzsókerszín. Egy madárkártyával mindig 
helyettesíthetsz egy másik színű kártyát, meg akkor is, ha 
több kártyát kell elköltened, elvenned, vagy átadnod 
ugyanabból a színből. (Szekta) 

 

I. Kényszerített hatások. Amikor arra utasít valamely 
szabály, hogy dobj el, vagy adj át róka-, nyúl-, vagy 
egérkártyákat, olyankor a madárkártyák is annak a 
színnek számítanak. 

 

II. Fordított helyettesítés. Amikor arra kapsz utasítást, 
hogy elkölts, eldobj, elvegyél, vagy átadj egy 
madárkártyát, azt nem helyettesítheted egy másik 
színű kártyával. 

 
 

2.1.2 Húzás a közös pakliból. Amikor arra kapsz utasítást, 
hogy HÚZZ egy kártyát, azt a közös húzópakliból kell 
húznod. Ha elfogyott a húzópakli, keverjétek meg a 
dobópaklit, hogy új paklit készítsetek ezáltal. 

 

2.1.3 Elköltés és eldobás a közös dobópakliba. Amikor arra 
kapsz utasítást, hogy ELKÖLTS vagy ELDOBJ egy 
kártyát, azt a közös dobópakliba helyezd, hacsak nem 
egy dominanciakártyáról van szó. (3.3) (Szekta) 

 

2.1.4 Rajtaütéskártyák. Öt darab RAJTAÜTÉSKÁRTYA van: 
egy róka, egy egér, egy nyúl és két madár. Elköltheted a 
színéért, de nem lehet legyártani. Ki is játszhatsz egyet 
harc közben, hogy találatokat vigyél be. (4.3.1) 

 

2.1.5 Dominanciakártyát. Négy darab DOMINANCIA- 
KÁRTYA van, mindegyik színből egy-egy. Elköltheted a 
színéért, de nem lehet legyártani. Ki is játszhatsz egyet, 
hogy véglegesen megváltoztasd a győzelmi feltételeidet. 
(3.3) 

 
2.2 Tisztások és ösvények 

 

Az Erdőség térképe rengeteg TISZTÁSBÓL áll, amiket 
ÖSVÉNYEK kötnek össze. 

 

2.2.1 Szomszédosság. Egy tisztás minden olyan tisztással 
szomszédos, amivel egy ösvény összeköti. 

 

2.2.2 Szín. Minden tisztásnak van egy SZÍNE: egér, róka, 
vagy nyúl. 

 

2.2.3 Építési helyek. Minden tisztás rendelkezik bizonyos 
számú ÉPÍTÉSI HELLYEL, amiket fehér keretű négyze-
tekkel jelöltünk meg. Amikor lehelyezel egy épületet, az 
elfoglal egy szabad helyet. Nem tehetsz épületet olyan 
tisztásra, ami nem rendelkezik szabad építési hellyel. 

 

2.2.4 Romok. Az „R” betűvel jelzett építési helyekre a játék 
elején ROMOK kerülnek. A romokat csak a Kósza tudja 
levenni a Felfedezés akciójával. (9.5.3) 

 
2.3 A folyó 
 

Több tisztást érint a FOLYÓ, amit csupán a Folyómenti 
Társaság tud ösvényként használni a tisztások között. A folyó 
nem választ ketté tisztásokat, vagy erdőket. (Társaság) 

 
2.4 Az erdők 

 

A tisztások és ösvények által körülzárt területeket a játéktáblán 
ERDŐKNEK hívjuk. 

 

2.4.1 Szomszédosság. Az erdő minden olyan tisztással 
szomszédos, ami körülhatárolja, illetve minden olyan 
erdővel is szomszédos, amitől csupán egy ösvény 
választja el. 

 
2.5 Játéktartozékok 

 

Minden frakció rendelkezik egy saját játéktartozék-készlettel, 
amiknek a listája a frakciótáblák hátulján található. Minden 
játéktartozék véges darabszámú, vagyis amikor arra kapsz 
utasítást, hogy játéktartozékokat szedj le, vegyél el, vagy rakj le, 
de nem tudsz annyit, akkor a maximális számút kell leszedned, 
elvenned, vagy leraknod. 

 

2.5.1 Harcosok. Amikor arra kapsz utasítást, hogy helyezz le 
egy harcost, azt a saját tartalékodból vedd el. Ha leveszik 
egy harcosodat, azt tedd vissza a saját tartalékodba. 
(Őrgrófság, Szekta) 
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2.5.2 Épületek. Amikor arra kapsz utasítást, hogy helyezz le 
egy épületet, a frakciótábládon lévő épületsáv balról 
nézve legelső épületét kell elvenned. Ha leveszik egy 
épületedet a játéktábláról, azt a sávjának balról nézve az 
utolsó üres mezőjére kell visszatenned. 

 

2.5.3 Jelölők. Amikor arra kapsz utasítást, hogy helyezz le egy 
jelölőt, a sávjának a balról nézve legelső jelölőjét vedd el 
(ha van sávja), vagy a  tartalékodból vegyél el egyet. Ha 
leveszik egy jelölődet, azt a sávjának balról nézve az 
utolsó üres mezőjére kell visszatenned (ha van sávja), 
vagy a tartalékodba tedd vissza. (Őrgrófság, Társaság) 

 

2.5.4 A Kósza figurája. A Kósza figuráját semmilyen 
körülmények között nem lehet levenni a játéktábláról. 

 

2.5.5 Eszközök. Amikor arra kapsz utasítást, hogy vegyél el 
egy eszközt, a játéktábla tetején található közös 
készletből kell elvenned, és a frakciótáblád Legyártott 
eszközeid mezőjére kell tenned. Ha le kell venned egy 
eszközt, az kikerül a játékból, és vissza kell tenned a 
játék dobozába. (Kósza) 

 

 

2.6 A játéktér 
 

A JÁTÉKTERED a frakciótáblád körüli terület. 
 

2.7 Ellenség 
 

ELLENSÉGNEK számít bármelyik másik frakció, akivel nem 
kötöttél Kószaként koalíciót. (9.2.8) 

 
2.8 Uralom 
 

Egy adott tisztást az a frakció URAL, amelyik összesen a legtöbb 
harcossal és épülettel rendelkezik ott. (A jelölők nem számítanak az 
uralomnál.) Ha több frakció között is egyenlőség áll fenn a 
legtöbb harcos és épület számánál, senki sem uralja a tisztást. 
(Sas Rend, Kósza, Szekta) 
 

3. Győzelem 
 

3.1 Hogy tudod megnyerni a játékot? 
 

Az első játékos, aki eléri a 30 győzelmi pontot, azonnal megnyeri 
a játékot. Ha több játékos is egy időben éri el a 30 pontot, az a 
játékos nyer, akinek épp a köre volt. 

 
3.2 Győzelmi pontok szerzése 
 

Minden frakció egyedi módon szerez győzelmi pontokat, de az 
alábbi módokon bármelyik frakció képes pontokat szerezni. 
 

3.2.1 Épületek és jelölők levétele. Minden alkalommal, 
amikor egy ellenséges épületet vagy jelölőt veszel le a 
játéktábláról, egy győzelmi pontot kapsz érte. 

 

3.2.2 Eszközök gyártása. Minden alkalommal, amikor egy 
eszközt gyártasz le (4.1), a kártyán feltüntetett számú 
győzelmi pontot kapsz érte. (Sas Rend) 

 

3.3 Dominanciakártyák 
 

A pakliban 4 dominanciakártya található, amelyek kijátszásával a 
30 győzelmi pont elérése nélkül is meg lehet nyerni a játékot. 
 

3.3.1 Aktiválás. A nappalfázisod során, ha legalább 10 
győzelmi ponttal rendelkezel, AKTIVÁLHATSZ egy 
dominanciakártyát azzal, hogy a kezedből a játékteredre 
rakod. Vedd le a győzelmipont-jelződet. Innentől fogva 
nem tudsz győzelmi pontokat szerezni. (Kósza) 

 

I. Egér-, nyúl-, vagy rókadominancia. Azonnal 
megnyered a játékot, ha a pirkadatod kezdetén 
legalább három olyan tisztást uralsz, aminek a színe 
megegyezik a dominanciakártyáéval. 

 

II. Madárdominancia. Azonnal megnyered a játékot, ha 
a pirkadatod kezdetén a játéktábla két átellenes 
sarkában lévő tisztást uralod. 

 

3.3.2 Aktivált kártyák. Az aktivált dominanciakártya nem 
számít bele a kézlimitedbe, és nem lehet eltávolítani a 
játékból. Nem cserélhetsz le egy aktivált dominancia- 
kártyát egy másikkal. 

 

3.3.3 Színként való elköltés. A dominanciakártyákat elkölt-
heted a színükért. Azonban ilyenkor ahelyett, hogy a 
dobópakliba kerülnének, a játéktábla mellé kell tenni 
őket, hogy ELÉRHETŐ legyen bárki számára. (Szekta) 

 

3.3.4 Elérhető kártya elvétele. A nappalod során elvehetsz 
egy elérhető dominanciakártyát azzal, ha elköltesz egy 
azzal megegyező színű lapot. 

 
4. Alapvető akciók 

 

4.1 Gyártás 
 

A legtöbb kártyát LEGYÁRTHATOD a kezedből, hogy kapj egy 
azonnali vagy folyamatos hatást. 

 

4.1.1 Költség. Ahhoz, hogy egy kártyát legyárthass, gyártó-
elemeket kell AKTIVÁLNOD a kártya bal alsó sarkában 
feltüntetett színeknek megfelelő tisztásokon. Minden 
gyártóelemet körönként csak egyszer aktiválhatsz. A 
háromszínű, kérdőjeles szimbólumhoz bármilyen színű 
gyártóelem aktiválható. (Kósza, Társaság) 

 

4.1.2 Azonnali hatások. Amikor egy azonnali hatással 
rendelkező kártyát gyártasz le, hajtsd végre a hatásait, 
utána dobd el a kártyát. Ha egy eszközt ábrázol, vedd 
azt el a közös készletből, és tedd a Legyártott eszközeid 
mezőre a frakciótábládon. Ha már nincs több abból az 
eszközből a közös készletben, nem lehet legyártani azt a 
kártyát. 

 

4.1.3 Folyamatos hatás. Amikor egy folyamatos hatással 
rendelkező kártyát gyártasz le, helyezd a játékteredre 
(csúsztasd a frakciótáblád alá, hogy csak a hatás 
látszódjon ki). Ettől kezdve a hatást a kártyán leírtak 
szerint használhatod. (Sas Rend, Kósza) 

 

4.1.4 Másolatok tiltása. Nem gyárthatsz le egy olyan 
folyamatos hatással rendelkező kártyát, amilyenből már 
van egy azonos hatású a játéktereden. 

 

4.2 Mozgás 
 

Amikor MOZOGSZ, tetszőleges számú harcost mozgathatsz át 
egy tisztásról egy szomszédos tisztásra, illetve Kószaként a 
figurádat átmozgathatod a tisztásodról egy szomszédos tisztásra. 

 

4.2.1 Uralom szükséges. Ahhoz, hogy mozoghass, vagy a 
kiindulási, vagy az érkezi tisztást kell uralnod, vagy 
mindkettőt. (Kósza, Társaság) 

 

4.2.2 Nincs mozgási korlát. Egy adott harcos, vagy figura 
bármennyiszer mozoghat egy körön belül. Ha arra kapsz 
utasítást, hogy több mozgást hajts végre, azt megteheted 
ugyanazzal, vagy akár több különböző csapatnyi 
harcossal is. 
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4.3 Harc (csata) 
 

Amikor HARCOLSZ, válassz ki egy tisztást, ahol a figurád, vagy 
a harcosaid állnak, a HARC HELYSZÍNÉNEK. Te leszel a 
TÁMADÓ FÉL. Válassz ki egy másik játékost, aki a harc 
helyszínén jelen van, VÉDEKEZŐ FÉLNEK. 

 

4.3.1 Első lépés: A védekező rajtaüthet. A védekező fél 
kijátszat egy olyan rajtaütéskártyát, aminek a színe 
megegyezik a harc helyszínével. Ha a rajtaütést nem 
érvénytelenítik, a védekező azonnal bevisz két találatot. 
Ezután a védekező eldobja a rajtaütéskártyát. Ha nem 
maradt támadó harcos, a harc azonnal véget ér. 

 

I. Rajtaütés érvénytelenítése. Amikor a védekező 
kijátszik egy rajtaütéskártyát, a támadó szintén 
kijátszhat egy megfelelő színű rajtaütéskártyát, hogy 
érvényteleníthesse az első hatását. (A védekezőnek 
ekkor is el kell dobnia a kártyát.) 

 

4.3.2 Második lépés: Dobás a kockákkal és extra ütések 
hozzáadása. Dobj mindkét kockával. A támadó a 
nagyobbik dobott értéket, a védekező a kisebbik dobott 
értéket használja majd. Ha a két érték egyenlő, akkor 
mindkét fél ugyanannyi találatot vihet majd be. (A „majd” 
szó használata azt jelzi, hogy a találatok bevitele csak a 
harmadik lépésben fog megtörténni.) (Szövetség) 

 

I. Maximális dobott találatok. Dobással legfeljebb 
annyi találatot vihetsz be, amennyi harcosod áll a 
harc helyszínén, akár a védekező, akár a támadó 
vagy. (Kósza) 

 

II. Extra találatok. Miután meghatároztátok a 
dobásból származó találatok számát, a támadó és a 
védekező is hozzáadhat EXTRA TALÁLATOKAT a 
speciális képességeik, illetve a játékterükben lévő 
kártyák hatásai által. Az extra találatok számát nem 
korlátozza a harc helyszínén jelen lévő harcosok 
száma. 

 

III. Védtelen. Ha a védekezőnek nincsenek harcosai a 
harc helyszínén, a támadó egy extra találatot vihet be. 
(Kósza) 

 

4.3.3 Harmadik lépés: Találatok bevitele. A támadó és a 
védekező egyszerre viszik be az találataikat. Minden 
kiosztott találat egy-egy játéktartozékot távolít el. A 
tulajdonos játékos dönti el, hogy a kapott találatok után 
mely játéktartozékait veszi le a harc helyszínéről, de 
elsőként a harcosait köteles levenni, mielőtt épületeket és 
jelölőket vehetne le tetszőleges sorrendben. (Egy győzelmi 
pontot kapsz minden ellenséges épület és jelölő levételéért.) 

 

5. A játék előkészítése 
 

5.1 Az általános előkészületek menete 
 

5.1.1 Első lépés: Frakciók kiosztása és a kezdőjátékos 
kiválasztása. Tetszőleges módon osszatok ki minden 
játékosnak egy-egy frakciót. A javasolt frakciókat minden 
játékosszámhoz megtaláljátok a szabályfüzetek végén 
(22. oldal, illetve 8. oldal). Határozzátok meg véletlen-
szerűen a kezdőjátékost és a játékossorrendet. Minden 
játékos vegye el a kiválasztott frakciójának a tábláját és a 
játéktartozékait (utóbbiakat a frakciótábla hátulján felso-
roltak szerint). 

 

5.1.2 Második lépés: Győzelmi pont jelzők felhelyezése. 
Mindegyik játékos tegye a pontjelzőjét a pontsáv „0”-ás 
mezőjére. 
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5.1.3 Harmadik lépés: Kezdőkéz kiosztása. Ha csak ketten 
játszotok, akkor vegyétek ki a négy dominanciakártyát a 
pakliból. Keverjétek meg a paklit, majd mindegyik 
játékos húzzon három lapot. 

 

5.1.4 Negyedik lépés: Romok lehelyezése. Tegyetek a 
játéktáblán minden „R” betűvel megjelölt építési helyre 
egy-egy romlapkát. (Négyet összesen.) 

 

5.1.5 Ötödik lépés: Eszközkészlet összeállítása. Helyezd az 
alábbi eszközöket a játéktábla felső részén található 
Eszközkészlet nekik megfelelő mezőire: 2 csizma, 2 zsák, 
2 számszeríj, 2 kalapács, 2 kard, 2 teáskanna és 2 
érmehalom. 

 

5.1.6 Hatodik lépés: Egyéb játéktartozékok előkészítése. 
Oszd ki a frakciók áttekintéskártyáit igény szerint, majd 
helyezd a két speciális dobókockát a játéktábla mellé. 

 

5.1.7 Hetedik lépés: Frakciók előkészítése. Az előkészületek 
sorrendjében (A, B, C stb.) minden játékos kövesse a 
frakciója előkészítésének lépéseit, amik megtalálhatóak a 
frakciótáblák hátulján, illetve a szabályfüzetekben is. 

 

6. A Macska Őrgrófság 
 

6.1 Áttekintés 
 

A Macska Őrgrófság megszállta az Erdőséget, és át akarja 
alakítani azt egy ipari- és katonai gépezetté. Minden alkalommal, 
amikor megépíti valamelyik ÉPÜLETÉT (műhelyt, fűrészmal-
mot, vagy toborzót), győzelmi pontokat szerez. Minél több 
épülete áll már a játéktáblán az adott fajtából, annál több pontot 
kap. Azonban, hogy biztosítsa a folyamatos építkezéseket, ki kell 
építenie, és meg kell védenie egy összefüggő FAKITERMELŐ 
hálózatot. 

 

6.2 Frakciószabályok és -képességek 
 

6.2.1 Gyártás. Az Őrgrófság nappal tud gyártani a műhelyei 
aktiválásával. 

 

6.2.2 A kastély. Csupán az Őrgrófság tehet játéktartozékokat 
a kastélyjelölőt birtokló tisztásra. (Mozgatni lehet 
játéktartozékokat erre a tisztásra.) Ha leveszik a kastély- 
jelölőt, tegyétek vissza a játék dobozába. 

 

6.2.3 Hadikórház. Amikor egy vagy több harcosa lekerülne 
egy adott tisztásról, az Őrgrófság elkölthet egy, a 
tisztáséval megegyező színű kártyát, hogy azokat a 
harcosokat visszatehesse a kastély jelölője mellé. 

 

6.3 A frakció előkészítése 
 

6.3.1 Első lépés: Harcosok és fajelölők összegyűjtése. 
Készítsd el a saját tartalékod a 25 harcosodból és a 8 fa-
jelölőből a frakciótáblád mellett. 

 

6.3.2 Második lépés: A kastély lehelyezése. Helyezd le a 
kastélyjelölőt egy általad választott sarokban lévő 
tisztásra. 

 

6.3.3 Harmadik lépés: Helyőrség. Helyezd egy-egy 
harcosodat minden egyes tisztásra, kivéve a kastély 
tisztásával átlósan szemközti sarokban lévőt. 

 

6.3.4 Negyedik lépés: Kezdeti épületek lehelyezése. Helyezz 
le 1 műhelyt, 1 fűrészmalmot és 1 toborzót. Ezeket a 
kastély tisztására és az azzal szomszédos tisztásokra 
bármilyen kombinációban elhelyezheted. 

 

6.3.5 Ötödik lépés: Épületsávok feltöltése. Tedd a maradék 5 
műhelyedet, 5 fűrészmalmodat és 5 toborzódat a nekik 
megfelelő Épületsávokra, a bal szélső mezőket üresen 
hagyva. 



6.3 Pirkadat 
 

Helyezz egy-egy fajelölőt minden fűrészmalmod mellé. 
 
6.4 Nappal 
 

Elsőként műhelyeket aktiválhatsz, hogy kártyákat gyárts le a 
kezedből. Ezután végrehajthatsz legfeljebb három akciót 
bármilyen sorrendben és kombinációban. A három akció 
elvégzése után további akciókat is végrehajthatsz, egy-egy 
madárkártya elköltésével minden egyes extra akcióért. 

 

6.5.1 Harc. Indíts egy harcot. 
 

6.5.2 Menetelés. Mozogj maximum kétszer. 
 

6.5.3 Toborzás. Rakj minden toborzód mellé egy-egy harcost 
a készletedből. Ezt az akciót körönként legfeljebb csak 
egyszer hajthatod végre. 

 

6.5.4 Építés. Helyezz le egy épületet. 
 

I. Épület kiválasztása. Döntsd el, hogy műhelyt, 
fűrészmalmot, vagy toborzót akarsz-e építeni. 
Keresd meg a frakciótábládon a választott épületfaj-
tából a bal szélső lapkát. Figyeld meg, hogy az 
épületek költségei a lapkák mezői felett találhatóak. 

 

II. Tisztás kiválasztása és a költség kifizetése fában. 
Válaszd ki bármelyik általad uralt tisztást. Az épület 
költségét fizesd ki fajelölőkben, amiket elkölthetsz a 
kiválasztott tisztásról, az azzal szomszédos, általad 
uralt tisztásokról, illetve olyan általad uralt tisztások-
ról, amelyek közvetetten kapcsolódnak a kiválasztott 
tisztáshoz más, általad uralt tisztásokon keresztül 

 

III. Épület lehelyezése és pontszerzés. Helyezd le a 
kiválasztott épületet a kiválasztott tisztásra, amiért 
cserébe annyi pontot kapsz, amennyit az épp 
lerakott épület mezője mutat 

 

6.5.5 Túlóra. Költs el egy olyan kártyát, aminek a színe 
megegyezik valamelyik fűrészmalmod tisztásáéval, hogy 
lehelyezhess oda egy fajelölőt. 

 
6.5 Este 
 

Húzz egy kártyát, majd további egyet-egyet a frakciótábládon 
felfedett minden kártyaszimbólum után. Ezután, ha több, mint 5 
kártya maradt a kezedben, válassz ki és dobj el annyi kártyát a 
kezedből, hogy csak 5 maradjon. 
 

7. Az Öreg Sas Rend 
 

7.1 Áttekintés 
 

Az Öreg Sas Rendnek az a célja, hogy visszanyerje régi 
dicsőségét az egykoron méltóságteljes népének azzal, hogy 
visszaszerzi az erdő feletti uralmat. Az este folyamán a Rend 
győzelmi pontokat kap a játéktáblán lévő FÉSZKEI után. Minél 
több a lehelyezett fészke, annál több pontot kap. A Rendet 
kötelezik a RENDELETEI, egy körről körre egyre több akcióból 
álló határozat, amit a VEZÉRÜK szab meg. Minden körben 
végre kell hajtaniuk minden akciót a rendeletekből, különben 
ÖSSZEOMLIK a rendszer. 

 
7.2 Frakciószabályok és -képességek 
 

7.2.1 Gyártás. A Rend nappal, a rendeleteik végrehajtása előtt 
tud gyártani, a fészkeik aktiválásával. 

 

 

7.2.2 Az Erdő Urai. A Rend uralja az adott tisztást, ha a 
harcosok és az épületek együttes számának tekintetében 
egyenlőség alakul ki más frakciókkal szemben. Nem 
uralnak üres tisztásokat. (Szekta) 

 

7.2.3 Mesterségek megvetése. Amikor a Rend legyárt egy 
eszközt, figyelmen kívül hagyja a kártyán szereplő 
győzelmi pontokat, és helyette csupán egy győzelmi 
pontot szerez. 

 
7.3 A frakció előkészítése 

 

7.3.1 Első lépés: Harcosok összegyűjtése. Készítsd el a saját 
tartalékod a 20 harcosodból a frakciótáblád mellett. 

 

7.3.2 Második lépés: Fészek és kezdeti harcosok lehelyezése. 
Helyezz le 1 fészket és 6 harcost arra a  tisztásra, amely a 
kastélyjelölővel rendelkező tisztással átlósan szemközti 
sarokban van. Ha az Őrgrófság nem játszik, válassz ki 
egy tetszőleges, sarokban lévő tisztást. 

 

7.3.3 Harmadik lépés: Vezér kiválasztása. Válassz ki egyet a 4 
Sas Rend vezérkártya közül és helyezd azt a Vezér- 
kártya mezőjére. Tedd félre a közeledbe a maradék 
vezérkártyákat képpel felfele. 

 

7.3.4 Negyedik lépés: Tanácsadók elhelyezése. Csúsztasd be 
a 2 Hűséges Tanácsadó kártyát, a színűket láthatóan 
hagyva, a Rendeletek két oszlopa alá, a vezérkártyán 
leírtak szerint. 

 

7.3.5 Ötödik lépés: Fészeksáv feltöltése. Helyezd le a 
megmaradt 6 fészkedet a fészeksávodra úgy, hogy csak a 
bal szélső mező maradjon üresen. 

 
7.4 Pirkadat 
 

A pirkadatfázisod három lépésből áll az alábbi sorrendben. 
 

7.4.1 Vészhelyzeti terv. Ha nincs kártya a kezedben, húzz 
egyet. 

 

7.4.2 Rendeletek bővítése. Kötelező hozzáadnod egy, vagy 
két kártyát a rendeleteidhez, de ezek közül csak az egyik 
lehet madárkártya. A kártyákat hozzáadhatod bármely 
oszlophoz, akár ugyanahhoz is. Minden oszlophoz 
korlátlan mennyiségű kártya tartozhat. 

 

7.4.3 Egy új fészek. Ha nincs fészked a játéktáblán, helyezz le 
egy fészket három harcosoddal együtt arra a tisztásra, 
ahol a legkevesebb harcosod áll, és ahová le tudsz 
helyezni fészket a szabályok szerint. 

 
7.5 Nappal 
 

A nappalfázisod három lépésből áll az alábbi sorrendben. 
 

7.5.1 Gyártás. Kártyákat gyárthatsz le a kezedből a fészkeid 
aktiválásával. 

 

7.5.2 Rendeletek végrehajtása. Kötelezően végre kell 
hajtanod a rendeleteidet, a bal szélső oszloppal kezdve,  
jobbra haladva. Mindegyik oszlopban az összes kártyát 
érvényesítened kell, de ezt tetszőleges sorrendben 
teheted meg. Minden egyes kártya után végre kell 
hajtanod egy, az oszlop által meghatározott akciót, a 
kártya színéhez tartozó tisztáson. Ha akárcsak egyetlen 
egy akciót nem sikerül végrehajtanod, a rend azonnal 
torzsalkodni kezd (7.7) 

 

I. Toborzás. Helyezz egy harcost egy olyan fészekkel 
rendelkező tisztásra, aminek a színe megegyezik a 
kártyáéval. 
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II. Mozgás. Mozgass el legalább egy harcost egy olyan 
tisztásról, aminek a színe megegyezik a kártyáéval. 

 

III. Csata. Kezdj harcot egy olyan tisztáson, aminek a 
színe megegyezik a kártyáéval. 

 

IV. Építkezés. Helyezz le egy fészket (a frakciótáblád 
fészeksávjának bal szélső fészkét) egy olyan tisztásra, 
aminek a színe megegyezik a kártyáéval, és amin 
még nem áll fészked. 

 

7.6 Este 
 

Az estefázisod két lépésből áll az alábbi sorrendben. 
 

7.6.1 Győzelmi pontok szerzése. Megkapod a fészeksávod bal 
szélső üres mezőjén feltüntetett győzelmi pontot. 

 

7.6.2 Kártyahúzás és -dobás. Húzz egy kártyát, majd további 
egyet-egyet a frakciótábládon felfedett minden kártya-
szimbólum után. Ezután, ha több, mint 5 kártya maradt 
a kezedben, válassz ki és dobj el annyi kártyát a kezedből, 
hogy csak 5 maradjon. 

 

7.7 Torzsalkodás 
 

Ha nem tudod a Rendeleteid (7.5.2) egyik akcióját teljesen 
végrehajtani bármilyen okból, a Rended egyből torzsalkodni 
kezd az alábbiak szerint. 
 

7.7.1 Első lépés: Megszégyenülés. Vesztesz egy-egy győzelmi 
pontot a rendeleteid között lévő minden madárkártyád 
után (beleszámítva a Hűséges Tanácsadókat is). 

 

7.7.2 Második lépés: Eltörlés. Dobd el a rendeleteidhez 
tartozó összes kártyát, kivéve a két Hűséges Tanácsadó 
kártyádat. 

 

7.7.3 Harmadik lépés: Leváltás. Fordítsd képpel lefelé a 
vezérkártyádat, és tedd félre, majd válassz egy új vezért a 
maradék elérhetők közül, és tedd a frakciótáblád neki 
fenntartott helyére. Ezután csúsztasd be a két Hűséges 
Tanácsadó kártyát a rendeletek megfelelő oszlopai alá az 
új vezérkártyád alapján. 

 

I. Egy új nemzedék. Ha új vezért kellene választanod, 
de nem maradt elérhető, akkor fordítsd képpel 
felfelé az összeset, majd azok közül válassz egyet. 

 

7.7.4 Negyedik lépés: Pihenés. A nappal véget ér, és az este 
következik. 

 

7.8 Vezérek 
 

A Sas Rend a következő négy vezérrel rendelkezik. 
 

7.8.1 Építő. A Hűséges Tanácsadókat a Toborzás és a Mozgás 
oszlopokhoz kell rendelni. Amikor gyártasz, hagyd 
figyelmen kívül a Mesterségek Megvetése speciális 
tulajdonságot (7.2.3). 

 

7.8.2 Karizmatikus. A Hűséges Tanácsadókat a Toborzás és a 
Csata oszlopokhoz kell rendelni. Minden alkalommal, 
amikor toborzol, egy helyett két harcost kell lehelyezned. 

 

7.8.3 Parancsnok. A Hűséges Tanácsadókat a Mozgás és a 
Csata oszlopokhoz kell rendelni. A harcban támadóként 
egy extra találatot okozol. 

 

7.8.4 Zsarnok. A Hűséges Tanácsadókat a Mozgás és az 
Építés oszlopokhoz kell rendelni. Kapsz egy extra 
győzelmi pontot, ha harcban eltávolítasz legalább egy 
épületet, vagy jelölőt. 
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8. Az Erdei Szövetség 
 

8.1 Áttekintés 
 

Az Erdei Szövetség azért küzd, hogy elnyerje a leigázott 
erdőlakók SZIMPÁTIÁJÁT. Minden alkalommal, amikor a 
Szövetség lerak egy szimpátiajelölőt a játéktáblára, győzelmi 
pontokat szerez. Minél több szimpátiajelölő van már a 
játéktáblán, annál több pontot kap. Az erdei lények szimpáti-
ájának megszerzéséhez TÁMOGATÓKRA van szükség, vagyis a 
frakciótábla támogatók-paklijában lévő kártyákra. Ezekkel a 
támogatókkal erőszakos FELKELÉSEKET is ki lehet robbantani. 
Egy felkelés alkalmával egy új BÁZIS is létrejön, ami TISZTEK 
képzését teszi lehetővé a Szövetség számára, így több lehetőség 
nyílik meg a katonai akciókra. 

 
8.2 Frakciószabályok és -képességek 

 

8.2.1 Gyártás. A Szövetég nappal tud gyártani a szimpátia-
jelölőit aktiválva. 

 

8.2.2 Partizánháborúk. Amikor harc közben védekezik, a 
Szövetség a nagyobbik dobott értékben vihet be találatot, 
míg a támadó a kisebbik dobott értékben. 

 

8.2.3 A támogatók-pakli. A különböző akciók végrehajtá-
sához a Szövetség TÁMOGATÓKAT költ el, amik 
kártyák a támogatók-paklijában. A támogatókat külön 
kell kezelned a kezedben lévő lapoktól, nem számítanak 
bele a kézlimitedbe és csupán a színűket használhatod 
fel akciókhoz. A támogatókat képpel lefelé kell tárolni a 
frakciótáblán, viszont a Szövetség bármikor megnézheti 
azokat. 

 

I. Támogatók korlátja. Ha a Szövetségnek nincsen 
bázisa a játéktáblán, a támogatók-paklijában 
legfeljebb 5 kártya lehet. Ha a Szövetség támogatót 
kapna, de a pakli már elérte a korlátot, akkor azt a 
támogatót el kell dobni. Ha legalább egy bázisa van 
már a játéktáblán, a támogatók-pakli korlátlan számú 
támogatót tartalmazhat. 

 

8.2.4 Bázisok levétele. Amikor levesznek egy bázist, a 
Szövetségnek el kell dobnia a támogatók-pakliból az 
összes olyan kártyát, aminek a színe megegyezik a levett 
báziséval (beleértve a madárkártyákat is), ezenkívül le kell 
vennie a tisztjei felét a tisztek mezőjéről, felfelé kerekítve. 
Ha a bázis levétele után a Szövetségnek már nem maradt 
bázisa a játéktáblán, és 5-nél több kártyája van a 
támogatók-pakliban, annyi kártyát kell kiválasztania és 
eldobnia onnan, hogy csak 5 kártya maradjon. 

 

8.2.5 Szimpátiajelölők. A Szövetségnek 10 szimpátiajelölője 
van. 

 

I. Lehelyezési korlát. Minden tisztáson legfeljebb egy 
szimpátiajelölő lehet. 

 

II. Tisztások megnevezése. A szimpátiajelölővel 
rendelkező tisztást SZIMPATIZÁNS TISZTÁSNAK 
nevezzük, az anélkülit pedig NEM SZIMPATI-
ZÁNS TISZTÁSNAK. 

 

8.2.6 Felzúdulás. Amikor egy másik játékos levesz egy 
szimpátiajelölőt, vagy egy szimpatizáns tisztásra mozgat 
harcosokat, egy, ezen tisztás színével megegyező kártyát 
kell a kezükből hozzáadniuk a támogatók-paklihoz. Ha 
nincs ilyen kártyájuk (még madárkártyájuk sem), akkor 
meg kell mutatniuk a kezüket a Szövetségnek, és a 
Szövetség húzhat helyette egy kártyát a közös pakliból, 
amit aztán hozzáad a támogatók-paklihoz. 

 



 

8.3 A frakció előkészítése 
 

8.3.1 Első lépés: Harcosok összegyűjtése. Készítsd el a saját 
tartalékod a 10 harcosodból a frakciótáblád mellett. 

 

8.3.2 Második lépés: Bázisok lerakása. Rakd a 3 bázisodat a 
frakciótábládon lévő Bázisok dobozba, mindegyiket a 
neki megfelelő mezőre. 

 

8.3.3 Harmadik lépés: Szimpátiasáv feltöltése. Rakd a 10 
szimpátiajelölődet a szimpátiasávod mezőire. 

 

8.3.4 Negyedik lépés: Támogatók szerzése. Húzz 3 kártyát, 
és tedd azokat képpel lefelé a támogatók-pakli mezőre. 

 
8.4 Pirkadat 
 

A pirkadatfázisod két lépésből áll az alábbi sorrendben. 
 

8.4.1 Felkelés. Ellenséges játéktartozékokat vehetsz le, és 
lehelyezhetsz egy bázist harcosokkal együtt az alábbiak 
szerint. Bármennyiszer kirobbanthatsz felkelést. 

 

I. Tisztás kiválasztása. Válassz ki egy szimpatizáns 
tisztást, aminek a színe megegyezik egy még nem 
lehelyezett bázisodéval. 

 

II. Támogatók elköltése. Költs el két támogatót a 
kiválasztott tisztás színéből. 

 

III. Hatások teljesítése. Vedd le az összes ellenséges 
játéktartozékot a kiválasztott tisztásról. Ezután 
helyezd oda a tisztás színéhez tartozó bázisodat 
annyi harcosoddal együtt, ahány szimpatizáns tisztás 
van a bázis színében (a kiválasztott tisztást is beleszá-
mítva). Végül tegyél egy harcost a tartalékodból a 
Tisztek mezőre. (Ne felejtsd el a győzelmi pontokat 
lelépni minden levett épület és jelölő után.) 

 

8.4.2 A szimpátia terjesztése. Szimpátiajelölőket helyezhetsz 
le az alábbiak szerint.  Bármennyi alkalommal terjeszt-
heted a szimpátiát. 

 

I. Tisztás kiválasztása. Válassz ki egy olyan nem 
szimpatizáns tisztást, ami szomszédos egy szimpa-
tizáns tisztással. Ha nincs egy szimpatizáns tisztás se 
a játéktáblán, bármelyik tisztást kiválaszthatod. 

 

II. Támogatók elköltése. Költs támogatókat a 
kiválasztott tisztás színéből. A kötelezően elköltendő 
támogatók száma a frakciótábládon a szimpátia-
jelölők fölött van feltüntetve. 

 

 Katonai felügyelet. Eggyel több megegyező színű 
kártyát kell elköltened, ha egy olyan tisztásra akarsz 
szimpátiajelölőt helyezni, ahol egy másik játékosnak 
legalább 3 harcosa van. 

 

III. Hatások érvényesítése. Helyezd le a szimpátiasávod 
bal szélső szimpátiajelölőjét a kiválasztott tisztásra. 
Megkapod a lehelyezett szimpátiajelölő mezőjén 
szereplő győzelmi pontot. 

 
8.5 Nappal 
 

Az alábbi akciókat hajthatod végre tetszőleges sorrendben és 
számban. 
 

8.5.1 Gyártás. Aktiválhatod a szimpátiajelölőidet, hogy 
kártyákat gyárts le a kezedből. 

 

8.5.2 Mozgósítás. Adj hozzá egy kártyát a kezedből a 
támogatók-paklihoz. 

 

8.5.3 Kiképzés. Költs el egy kártyát a kezedből egy lehelyezett 
bázisod színében, hogy egy harcost tehess a készletedből 
a Tisztek mezőjére. 

 

 

8.6 Este 
 

Ez a fázis két lépésből áll az alábbi sorrendben. 
 

8.6.1 Katonai műveletek. Akciókat hajthatsz végre az 
alábbiak közül tetszőleges sorrendben és számban, de 
legfeljebb annyi akciót hajthatsz végre összesen, ahány 
harcosod áll a Tisztek mezőjén. 

 

I. Mozgás. Hajts végre egy mozgást. 
 

II. Harc. Kezdj harcot egy tisztáson. 
 

III Toborzás. Tegyél egy harcost a saját készletedből 
egy bázissal rendelkező tisztásra 

 

IV. Átszervezés. Vedd le az egyik harcosodat egy nem 
szimpatizáns tisztásról, hogy egy szimpátiajelölőt 
tehess oda. Megkapod a frakciótábládon felfedett 
győzelmi pontot. 

 

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

 

9. A Kósza 
 

9.1 Áttekintés 
 

A Kósza a frakciók közti konfliktusokba több oldalról is bele fog 
avatkozni, egyesekkel szövetséget köt, másokat ellenségnek fog 
tekinteni, épp úgy, ahogy a helyzet megköveteli. Ahogy a többi 
frakcióhoz való KAPCSOLATÁT javítja, vagy ellenséges 
frakciók játéktartozékait szedi le, győzelmi pontokat szerez. 
Ezeken felül KÜLDETÉSEKET is teljesít majd, amivel a jó hírét 
terjeszti az erdő lakói közt. Annak érdekében, hogy könnyedén 
közlekedhessen és cselekedhessen, ügyesen kell felhasználnia az 
ESZKÖZEIT, illetve bővítenie kell az eszközkészletét elhagya-
tott ROMOK átkutatásával és a többi frakció támogatásával. 

 
9.2 Frakciószabályok és -képességek 

 

9.2.1 Gyártás. A Kószának a kalapácsait kell kimerítenie, hogy 
gyárthasson. A kalapácsai színe minden esetben 
megegyezik azzal a tisztásáéval, ahol a Kósza épp 
tartózkodik. Amikor a Kósza legyárt egy eszközt, azt 
egyből elveszi a játéktáblán lévő készletből, és képpel 
felfele a frakciótáblája megfelelő részére teszi. 

 

9.2.2 Magányos Vándor. A Kósza figurája nem számít 
harcosnak, így tisztást sem tud uralni, és más frakciókat 
sem tud megakadályozni egy tisztás uralásában. A Kósza 
figuráját viszont semmilyen módon nem lehet levenni a 
játéktábláról. 

 

9.2.3 Fürgeség. A Kósza szabadon mozoghat a tisztások 
között attól függetlenül, hogy melyik frakció uralja 
azokat. (4.2.1) 

 

9.2.4 Védtelen. Ha harc során a Kószának nincs egyetlen 
sértetlen kardja sem, akkor védtelennek számít (4.3.2.III). 

 

9.2.5 Eszközök. A Kósza cselekvési lehetőségei a megszerzett 
eszközeitől függnek. A Kósza frakciótábláján lévő 
eszközei állhatnak képpel felfelé (világos oldal), vagy 
képpel lefelé (sötét oldal). Ahhoz, hogy a Kósza akciókat 
hajthasson végre, bizonyos sértetlen eszközöket KI 
KELL MERÍTENIE, képpel lefelé fordítva azokat. 

 

I. Eszközsávok. Amikor teáskannát, érmehalmot, vagy 

zsákot szerez a Kósza, azt képpel felfelé kell letennie 
a frakciótábláján a számára fenntartott eszközsáv 
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 egyik üres mezőjére. Minden sávon legfeljebb 3 
megfelelő eszköz tárolható. 

 

II. A hátizsák. Amikor csizmát, kardot, íjpuskát, fáklyát 

vagy kalapácsot szerez a Kósza, azt képpel felfelé kell 
letennie a frakciótábláján a Hátizsák mezőre. 

 

III. Eszközök átrendezése. A Kósza szabadon átrendez-
heti a képpel felfelé álló, sértetlen teáskannáit, 
érmehalmait és zsákjait a számukra fenntartott mezőik 
és a hátizsákja között. Amikor a Kósza kimerít egy 
saját mezőjén lévő teáskannát, érmehalmot vagy zsákot, 
azt egyből a hátizsákjába kell tennie. Amikor a 
Kószának bármelyik eszköze megsérül, át kell tennie 
azt a hátizsákja sérült eszközök mezőjére. Amikor a 
Kósza egy eszközét megjavítja, vissza kell tennie azt 
a sérült eszközök mezőről a hátizsák mezőjére. 

 

9.2.6 Maximálisan dobott találatok. Harc során a Kósza 
dobással legfeljebb annyi találatot vihet be (4.3.2.I), 
amennyi sértetlen kardja van a hátizsákjában, attól 
függetlenül, hogy képpel felfelé, vagy lefelé áll. 

 

9.2.7 Kapott találatok. Minden alkalommal, amikor a Kósza 
kap egy találatot (4.3.3), sérültté kell tennie egy tetsző-
leges sértetlen eszközét, amitől az a sérült eszközök mezőre 
kerül. Ha már nem maradt több sértetlen eszköze a 
Kószának, ami megsérülhetne, akkor minden maradék 
találatot figyelmen kívül hagy. 

 

9.2.8 Dominanciakártyák és koalíció alakítása. Azokban a 
játékokban, ahol legalább 4-en játszanak, a Kósza 
aktiválhat egy dominanciakártyát, hogy koalíciót alakít-
hasson a legkevesebb győzelmi ponttal rendelkező játé-
kossal (saját magát nem beleszámítva). Ha egyenlőség 
áll fenn a legkevesebb pontú játékosok között, a Kósza 
dönti el, melyik játékossal alakít koalíciót közülük. (A 
többi játékosnak nincs ebbe beleszólása.) Koalíció 
kötésénél a Kósza leveszi a pontjelzőjét, és a koalíció 
másik tagjának frakciótáblájára teszi át azt. Ha ez a 
játékos nyeri meg a játékot, a Kósza osztozkodik vele a 
győzelemben. (A Kósza innentől kezdve nem tud győzelmi 
pontokat szerezni. Nem alakíthat koalíciót olyan játékossal, aki 
már rendelkezik aktivált dominanciakártyával.) 

 

9.2.9 Kapcsolatok. A Kósza frakciótábláján található egy 
Kapcsolatok táblázat, ami 4 nem-ellenséges mezőből és 
egy Ellenséges mezőből áll. Ebben a táblázatban tartja a 
Kósza az összes játékban résztvevő nem-Kósza frakció 
kapcsolatjelzőjét. 

 

I. Kapcsolat javítása. A támogatás akcióval tudja 
javítani a Kósza egy nem-ellenséges frakcióval a 
kapcsolatukat. 

 

a. Költség. A Kószának annyiszor kell a támogatás 
akciót végrehajtania egy nem-ellenséges frakcióval 
egy körön belül, amennyit az aktuális mező és az 
attól jobbra lévő mező közötti szám mutat. (Egy 
adott támogatás akció csak egynek számít a kapcsolat 
javításának tekintetében.) 

 

b. Hatás. Az adott frakció kapcsolatjelzőjét a Kósza 
eggyel jobbra lépteti a következő mezőre (ha 
tudja), ezután megkapja az ahhoz a mezőhöz 
tartozó győzelmi pontot. 

 

II. Szövetséges státusz. Amikor egy frakció kapcsolat-
jelzője eléri a legutolsó Szövetséges mezőt, a Kósza 
sikeresen elnyeri az adott frakció harcosainak 
bizalmát. Ez a frakció és a Kósza SZÖVETSÉGE-
SEKKÉ válnak. A szövetséges játékosnak nincs 
beleszólása az alábbi akciókba. 
 

 

 

a. Szövetséges támogatása. Minden alkalommal, 
amikor a Kósza egy szövetséges frakciót támogat, 
a Kósza 2 győzelmi pontot kap. 

 

b. Szövetségessel való mozgás. Amikor a Kósza 
nappal mozog, a figurájával együtt mozgathat 
tetszőleges számú harcost egy adott szövetséges 
frakcióból. A szövetséges harcosok a saját 
frakciójuk mozgási szabályai szerint mozog-
hatnak csak, és nem kapják meg a Kósza Fürgeség 
nevű képességének előnyeit. 

 

c. Szövetségessel való harc. Amikor a Kósza harcot 
kezdeményez, segítségül hívhatja egy adott 
szövetséges frakciónak a harc helyszínén lévő 
harcosait, mintha csak a Kósza harcosai lennének. 
A maximálisan dobható találatok száma egyenlő a 
szövetséges harcosok számának és a Kósza 
sértetlen kardjai számának összegével. Védekezés 
során a Kósza nem hívhatja segítségül a szövet-
séges frakciók harcosait. 

 

d. Szövetségessel kapott találatok. Amikor a Kósza 
egy szövetséges frakció harcosaival együtt harcol, 
a kapott találatokat a Kósza tetszőlegesen 
megoszthatja önmaga és a szövetséges harcosok 
között. Viszont ha a Kósza több szövetséges 
harcost vesz le a találatok után, mint amennyit ő 
maga elszenved az adott harcon belül, akkor az a 
szövetséges frakció ellenségessé válik (9.2.9.III). 
Az itteni szabály felülírja a 9.2.9.III-ban leírt 
ellenséges frakcióvá válással kapcsolatos szabályt. 

 

e. Szövetségessel való felzúdulás. Ha szövetséges 
harcosokkal együtt való mozgás, vagy harc során 
a Kósza felzúdulást okoz (8.2.6), akkor a 
Kószának kell egy megfelelő kártyát hozzáadnia 
az Erdei Szövetség támogatók-paklihoz. 

 

III. Ellenséges státusz. Ha a Kósza bármikor levesz egy 
harcost egy nem-ellenséges frakciótól (kivéve a 
9.2.9.III.d pontban leírtak szerint), akkor annak a 
frakciónak a kapcsolatjelzőjét az Ellenséges mezőre 
kell tenni. Ez a frakció mostantól ELLENSÉGES a 
Kószával szemben. 

 

a. Hírhedtség. Minden alkalommal, amikor a Kósza 
a saját körében harc során levesz egy játék-
tartozékot egy ellenséges frakciótól, a Kósza kap 
egy győzelmi pontot. (Ezt a pontot az épületek és 
jelölők leszedéséért kapott győzelmi pontokon felül 
kapja. Viszont annak a harcosnak a leszedéséért nem 
kap a Kósza győzelmi pontot, ami miatt ellenségessé vált 
az adott frakció.) 

 

b. Ellenséges tisztásra való mozgás. Amikor a 
Kósza olyan tisztásra akar mozogni, amin egy 
ellenséges frakció egy vagy több harcosa áll, 
eggyel több csizmát kell elkölteni a mozgáshoz. 

 

c. Ellenséges frakciók támogatása. A támogatás 
akció végrehajtásával nem léptetheti el a Kósza az 
Ellenséges mezőről az adott ellenséges frakció 
kapcsolatjelzőjét, viszont ettől még támogathat 
ellenséges frakciókat egy megfelelő kártya 
átadásával, hogy eszközöket szerezhessen tőlük. 

 

d. Koalíció alakítása ellenséges frakcióval. A Kósza 
ellenséges frakcióval is képes koalíciót alakítani 
(9.2.8). Ha így tesz, akkor a Kószának át kell 
tennie az adott frakció kapcsolatjelzőjét a 
Közömbös mezőre. 
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9.3 Frakció előkészítése 
 

9.3.1 Első lépés: Karakter kiválasztása. Válassz ki egy 
karakterkártyát az elérhetőek közül, és tedd azt a 
frakciótáblád Karakterkártya mezőjére. A maradék 
karakterkártyákat tedd vissza a dobozba. 

 

9.3.2 Második lépés: Kószafigura lehelyezése. Helyezd le a 
figurádat a játéktábla bármelyik erdőjére. 

 

9.3.3 Harmadik lépés: Küldetések előkészítése. Keverd meg 
a küldetéskártyákat, és alkoss belőlük egy paklit, majd 
húzd fel a legfelső 3 kártyát, és tedd azokat képpel felfelé 
a frakciótáblád mellé. 

 

9.3.4 Negyedik lépés: Rom-eszközök elhelyezése. Vedd 
magad elé a 4 romlapkát és a 4 rom-eszközt, azaz az „R” 
betűvel jelölt zsákot, csizmát, kalapácsot és kardot. Rakj 
mindegyik eszközlapkára egy-egy romlapkát, majd 
keverd meg a kupacokat. Ezután tegyél a játéktáblán 
lévő 4 „R” betűvel jelölt rommezőre egy-egy ilyen 
kupacot úgy, hogy a romlapka legyen felül. 

 

9.3.5 Ötödik lépés: Kezdőeszközök elvétele. Vedd magad elé 
a karakterkártyádon feltüntetett, „S” betűvel jelölt 
kezdőeszközöket. Az eszközeid közül a teáskannákat, 
érmehalmokat és zsákokat (ha van) tedd a frakciótábládon 
a nekik fenntartott mezőkre, a maradék eszközeidet 
pedig tedd a Hátizsák meződre. A maradék „S” betűvel 
jelölt kezdőeszközöket tedd vissza a dobozba. 

 

9.3.6 Hatodik lépés: Kapcsolatjelzők lehelyezése. Vegyél el 
egy-egy kapcsolatjelzőt minden játékban résztvevő nem-
Kósza frakció után, és tedd mindegyiket a frakciótáblád 
Kapcsolatok táblázatának Közömbös mezőjére. 

 
9.4 Pirkadat 
 

A pirkadatfázisod két lépésből áll az alábbi sorrendben. 
 

9.4.1 Frissítés. Fordíts képpel felfelé két kimerült eszközt 
minden egyes képpel felfelé lévő teáskannád után. Ezután 
fordíts képpel felfelé 3 további kimerült eszközt. 

 

9.4.2 Surranás. Átmozoghatsz egy szomszédos tisztásra vagy 
erdőre csizma kimerítése nélkül, még ha ellenséges 
tisztásra mozognál is (9.2.9.III.b). 

 
9.5 Nappal 
 

Kimeríthetsz eszközöket, hogy végrehajthasd az alábbi akciókat 
bármilyen sorrendben és számban. Ha kimerítesz egy saját 
mezőjén lévő teáskannát, érmehalmot, vagy zsákot, azt a hátizsákod 
mezőre kell tenned. 
 

9.5.1 Mozgás. Meríts ki egy csizmát, hogy mozoghass egyet, 
illetve még egy csizmát ki kell merítened, ha ellenséges 
harcosokkal rendelkező tisztásra akarsz mozogni. 
Magaddal vihetsz szövetséges harcosokat a mozgásod 
során (9.2.9.II.c). Nem mozoghatsz erdőbe ezzel az 
akcióval. Ha erdőben vagy, egy szomszédos tisztásra 
mozoghatsz csak. 

 

9.5.2 Harc. Meríts ki egy kardot, hogy harcot kezdhess a 
tisztásodon. Szövetséges harcosokat is hívhatsz harcolni 
(9.2.9.II.b). (Ellenőrizd a védekezővel való kapcsolatodat.) 

 

9.5.3 Felfedezés. Meríts ki egy fáklyát, hogy elvehess egy rom-
eszközt a tisztásodon lévő romlapka alól. Az eszközt 
ezután fedd fel, és tedd a Hátizsákodba, vagy egy 
megfelelő mezőre a frakciótábládon, végül kapsz egy 
győzelmi pontot. Ha ezután nem marad több rom- 
 

 

 eszköz a romlapka alatt, vedd le a romlapkát a 
játéktábláról. A romlapka eltávolítása miatt a Kósza kap 
egy győzelmi pontot. 

 

9.5.4 Támogatás. Merítsd ki bármelyik eszközödet, és adj egy, 
a tisztásod színével megegyező kártyát bármelyik játé-
kosnak, aki rendelkezik játéktartozékkal a tisztásodon 
(akár ellenségesnek is). Ezután elvehetsz egy eszközt, ha 
tudsz, annak a játékosnak a Legyártott eszközök mező-
jéről, és leteheted a Hátizsákodba, vagy egy megfelelő 
mezőre. Az adott játékosnak nincs beleszólása ebbe. 
(Ellenőrizd az adott játékossal való kapcsolatodat.) 

 

9.5.5 Küldetés teljesítése. Válassz ki egy, a tisztásod színével 
megegyező küldetéskártyát az elérhetőek közül, és 
merítsd ki az azon feltüntetett két eszközödet, hogy 
teljesíthesd. Helyezd a küldetést a játékteredre, és húzz 
helyette egy újat, majd tedd képpel felfelé a másik kettő 
mellé. Dönts: vagy kapsz egy-egy győzelmi pontot 
minden olyan színű, már teljesített küldetésed után, mint 
amilyet épp teljesítettél (ezt is beleszámítva), VAGY 
húzol két kártyát a közös húzópakliból. 

 

9.5.6 Csapás. Meríts ki egy íjpuskát, hogy levehess egy harcost 
az aktuális tisztásodról. Ha egy játékosnak nincs ott 
harcosa, akkor helyette leveheted egy épületét, vagy 
jelölőjét annak a játékosnak arról a tisztásról. (Ellenőrizd 
az adott játékossal való kapcsolatodat.) 

 

9.5.7 Javítás. Meríts ki egy kalapácsot, hogy egy sérült 
eszközödet áttehesd vagy a Hátizsákodba (ha csizmáról, 
kalapácsról, kardról, íjpuskáról vagy fáklyáról van szó), vagy 
a megfelelő mezőjére (ha képpel felfelé levő érme-
halomról, teáskannáról vagy zsákról van szó), miközben az 
adott eszközt ugyanazon az oldalán  hagyod. 

 

9.5.8 Gyártás.  Játssz ki magad elé egy kártyát a kezedből, és 
meríts ki annyi megfelelő „színű” kalapácsot, amennyi 
adott színű ikon látszik a kijátszott kártya költségénél. A 
kalapácsaid „színe” minden esetben megegyeznek az 
aktuális tisztásod színével. Amikor legyártasz egy 
eszközt, helyezd el azt a Hátizsákodba vagy az 
egyik  megfelelő mezőre. 

 

9.5.9 Speciális akció. Meríts ki egy fáklyát, hogy végrehajthasd 
a karakterkártyádon szereplő speciális akciót. 

 
9.6 Este 
 

Ez a fázis négy lépésből áll az alábbi sorrendben. 
 

9.6.1 Esti pihenő. Ha épp egy erdőben vagy, helyezd át az 
összes eszközödet a Sérült eszközök mezőről a 
Hátizsákodba, vagy a nekik megfelelő mezőkre, és 
fordítsd mindegyiket képpel felfelé. 

 

9.6.2 Kártyahúzás. Húzz 1 kártyát, majd húzz további 1-1 
kártyát mindegyik saját mezőjén lévő érmehalom után. 

 

9.6.3 Kártyák eldobása. Ha több, mint 5 kártya van a 
kezedben, válassz ki és dobj el annyit, hogy csak 5 
maradjon. 

 

9.6.4 Eszközlimit ellenőrzése. Ha több eszközöd van a 
Hátizsákodban és a Sérült eszközök mezőjén, mint az 
eszközkorlátod (6 plusz további 2 minden saját mezőjén 
és képpel felfelé lévő zsák után), akkor addig kell 
eldobnod eszközöket a Hátizsákodból és a Sérült 
eszközök mezőjéről, amíg el nem éred a limitet. 
Távolítsd el végleg a játékból az így eldobott eszközöket 
(tedd vissza őket a játék dobozába). 
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9.7 Karakterkártyák áttekintése 
 

9.7.1 Tolvaj. Csizmával, fáklyával, teáskannával és karddal kezd. 
Speciális akció: Lopás. Vegyél el egy véletlenszerű 
kártyát egy, a tisztásodon tartózkodó játékos kezéből. 

 

9.7.2 Ezermester. Csizmával, fáklyával, zsákkal, kalapáccsal kezd. 
Speciális akció: Alkalmi munka. Vegyél el olyan kártyát 
a dobópakliból, aminek a színe megegyezik a tisztáso-
déval. (Madárkártyát bármilyen tisztáson elvehetsz.) 

 

9.7.3 Erdőjáró. Csizmával, fáklyával, íjpuskával és karddal kezd. 
Speciális akció: Rejtekhely. Javítsd meg 3 eszközödet. 
Ezután azonnal véget ér a nappalfázisod. 

 

9.7.4 Békebíró. Csizmával, fáklyával és két karddal kezd. 
Speciális képesség: Védelmező. Mielőtt egy harcban 
dobnának, a védekező fél segítségül hívhat téged (ha épp 
azon a tisztáson vagy), és kapsz érte 1 győzelmi pontot. 
A sértetlen kardjaid száma hozzáadódik a védekező fél 
maximálisan dobható találatainak számához. Ennek a 
képességnek a használatát nem tagadhatod meg a 
játékosoktól. 

 

9.7.5 Csirkefogó. Két Csizmával, fáklyával és íjpuskával kezd. 
Speciális akció: Felperzselt föld. Tedd az éppen most 
felhasznált fáklyádat a hátizsákodból a tisztásodra, és 
távolítsd el onnan az összes többi játékos minden játék-
tartozékát. Többé nem lehet játéktartozékokat erre a 
tisztásra elhelyezni, vagy ide mozgatni. 

 

9.7.6 Csavargó. Csizmával, fáklyával és érmehalommal kezd. 
Speciális akció: Harcra buzdítás. Kezdeményezz egy 
harcot a tisztásodon, amihez te választod ki a védekező 
és a támadó feleket az ott jelenlevők közül. Dobj a 
kockákkal, majd a harc szabályait betartva mindkét 
félnél te veszed le a találatok után a játéktartozékaikat. A 
két harcoló játékos ilyenkor ugyanúgy játszhat ki 
rajtaütéskártyákat, illetve használhat kártyahatásokat és 
frakcióképességeket, mintha csak egy rendes harc lenne. 
A levett épületekért és jelölőkért viszont te kapod meg a 
győzelmi pontokat, illetve ha veled ellenséges frakció 
játéktartozékait veszed le, azért is kapsz pontokat, 
viszont a tartozékok leszedése miatt az adott frakciókkal 
való kapcsolataid is megváltoznak (ellenségesre változik, 
ha nem volt még az). 

 
9.5 Két Kószával való játék 
 

Ha rendelkeztek a Riverfolk kiegészítővel, két Kószával is 
játszhattok az alábbi szabályok szerint. 
 

9.8.1 Extra rom-eszközök használata. Az előkészületek során 
mindkét készletnyi „R” betűvel jelölt rom-lapkát 
használjátok, és minden romlapka alá 2-2 véletlenszerű 
rom-eszközt tegyetek, mielőtt leraknátok a kupacokat a 
játéktábla rommezőire. Amikor egy Kósza egy olyan 
romlapkánál hajt végre Felfedezés akciót, ami alatt két 
eszközlapka van, akkor mindkettőt titokban megnézheti, 
és választhat, hogy melyik eszközt veszi el, a másikat 
pedig visszateszi a romlapka alá. (Ha egymás után két 
Felfedezés akciót hajt végre, akkor akár mindkét eszközt 
megszerezheti.) Viszont nem veheti el a Kósza az adott „R”  
betűvel jelölt rom-eszközt, ha már rendelkezik egy 
ugyanolyan, „R” betűvel jelölt rom-eszközzel a frakció-
tábláján. Ha nem tud szabályosan eszközlapkát elvenni a 
romlapka alól, akkor otthagyja az összes lapkát, és 
győzelmi pontot sem kap, viszont a felhasznált fáklyáját 
ugyanúgy ki kell merítenie. 
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9.8.2 Véletlenszerű előkészületi sorrend. Véletlenszerűen 
döntsétek el, melyik Kósza játékos végzi el előbb az 
előkészületeit (ennek a karakterkártyák kiválasztásánál van 
elsősorban jelentősége). 

 

9.8.3 Küldetések megosztása. Mindkét Kósza ugyanabból a 3 
felfedett küldetéskártyából választhat, amikor küldetést 
akarnak teljesíteni. Ne fedjetek fel további küldetéskár-
tyákat a hármon felül az előkészületek során. 

 
A következőkben a Rivelfolk kiegészítőben található 2 új frakciót mutatjuk be. 

 
10. A Gyíkok Szektája 

 

10.1 Áttekintés 
 

A Szekta azon erdei lények puszta akaraterejét és hitét 
felhasználva próbál meg felülkerekedni a többi frakción, akiket 
mindenki más elvetett, viszont a Szekta befogadta és ellátta. A 
Szekta tanai szóbeszédként terjednek szájról szájra, így 
folyamatosan újabb és újabb titkos gyülekezetek jelennek meg 
Erdőség szerte. Azon tisztásokon, melyeket a Szekta ural, 
KERTEKET építenek, amik teljesen radikalizálják az ott élő 
állatokat. Mialatt más frakcióknak kártyákat kell elkölteniük a 
céljaik eléréséhez, addig a Szekta elsősorban a lapjai 
FELFEDÉSÉVEL teszi ezt, miközben híveket igyekszik 
toborozni, minél ideálisabb elosztásban. Ezeket a lapokat nem 
kell eldobnia (kivéve pontszerzésnél), hanem az este folyamán a 
Szekta visszaveszi azokat a kezébe. Azonban ez a kifinomultabb 
módszer a mozgást és a harcot valamivel nehezebbé teszi, és 
emiatt ezeket az akciókat csak a szekta legfanatikusabb tagjai 
tudják végrehajtani - az OLTÁRSZOLGÁK. 
 
10.2 Frakciószabályok és -képességek 

 

10.2.1 Gyártás. A Szekta este gyárt, azokat a kertjeit aktiválva, 
amiknek a színe megegyezik a Kitaszítottak aktuális 
színével. (10.4.1) 

 

10.2.2 A Madarak Gyűlölete. A madárkártyák nem számítanak 
dzsókernek a szekta szertartásai során. 

 

10.2.3 Bosszú. Minden alkalommal, amikor harc közben 
védekezéskor leveszik a Szekta egy harcosát, azt a 
harcost a frakciótáblájuk Oltárszolgák mezőjére teszik. 

 

10.2.4 Zarándokok. A Szekta minden olyan tisztást ural, ahol 
legalább egy kertjük áll. Ez a képesség felülírja a Sas 
Rendnek az Erdő Urai képességét (7.2.2). 

 

10.2.5 A hívők félelme. Minden alkalommal, amikor leveszik a 
Szekta egy kertjét, a Szektának el kell dobnia egy 
véletlenszerű lapot a kezéből. 

 

10.2.6 Az Elveszett Lelkek paklija. Minden alkalommal, 
amikor bármelyik játékos elkölt, vagy eldob egy kártyát 
(akár dominanciakártyát is), helyezzétek a dobópakli 
helyett az Elveszett Lelkek paklijába. Ezt a paklit 
bármelyik játékos bármikor átnézheti. 

 
10.3 Frakció előkészítése 

 

10.3.1 Első lépés: Harcosok összegyűjtése. Készíts tartalékot a 
25 harcosodból a frakciótáblád mellé. 

 

10.3.2 Második lépés: Harcosok lehelyezése. Az Őrgrófság 
kastélyával, vagy a Sas Rend kezdő fészkével átlósan 
szemközti sarokban lévő tisztásra helyezz le 4 harcost és 
egy, a tisztás színével megegyező színű kertet. Ha az 
Őrgrófság és a Sas Rend is játszik, akkor válassz ki egy 
tisztást a megmaradt két sarokban levők közül. Ezek 
után helyezz le egy harcost minden szomszédos tisztásra. 

 



10.3.3 Harmadik lépés: A Kitaszított-jelző lehelyezése. 
Helyezd a kitaszított-jelződet  a kitaszított oldalával 
felfelé bármelyik mezőre a Kitaszítottak dobozban. 
Ennek a mezőnek a népét hívjuk az éppen aktuális 
KITASZÍTOTT NÉPNEK. 

 

10.3.4 Negyedik lépés: Kertsávok feltöltése. Helyezd a 
megmaradt 14 kertedet a nekik megfelelő színű mezőikre 
a kertsávokon, jobbról balra haladva. 

 
10.4 Pirkadat 
 

A pirkadatfázisod három lépésből áll az alábbi sorrend szerint. 
 

10.4.1 A Kitaszított nép meghatározása. Nézd át az Elveszett 
Lelkek pakliját a madárkártyákat figyelmen kívül 
hagyva. Az a szín, amiből a legtöbb kártya van, az válik 
az új Kitaszított néppé - helyezd át a Kitaszított-jelzőt a 
Kitaszított oldalával felfelé annak a színű népnek a 
mezőjére. Ha már eddig is az a nép volt a Kitaszított, 
akkor fordítsd át a jelzőt a Gyűlölt Kitaszított oldalára. 
Ha egyik szín sincs többségben, akkor a jelző szintén 
ugyanazon a mezőn marad, és fordítsd át a Gyűlölt 
oldalára. Ha úgy kéne átfordítani a jelzőt a Gyűlölt 
oldalára, hogy már azon van, akkor nem kell átfordítani, 
hanem úgy kell hagyni. 

 

10.4.2 Az Elveszett Lelkek eldobása. Dobjátok el az összes 
kártyát az Elveszett Lelkek paklijából a dobópakliba 
helyezve. (Az idekerült dominanciakártyákat ekkor tegyétek 
elérhetővé a játéktábla mellé téve.) 

 

10.4.3 Összeesküvések végrehajtása. Oltárszolgákat költhetsz 
el, az Oltárszolgák mezőjén lévő harcosok visszatevé-
sével a tartalékba, hogy összeesküvéseket hajthass végre 
a Kitaszított nép tisztásain az alábbiakban felsoroltak 
szerint, tetszőleges sorrendben és alkalommal. Ha a 
Kitaszított nép egyben Gyűlölt is, akkor minden egyes 
összeesküvés eggyel kevesebb oltárszolgába kerül. Az 
Áttérítés és Felszentelés összeesküvéseket csak akkor 
választhatod, ha teljesen végre is tudod hajtani azokat. 

 

I. Hadjárat. Költs el 2 oltárszolgát, hogy harcot indíts 
egy kitaszított tisztáson, VAGY egy kitaszított 
tisztásról elmozgass legalább egy harcost, és utána 
még harcolhass a céltisztáson, ha akarsz. 

 

II. Áttérítés. Költs el 2 oltárszolgát, hogy levegyél egy 
ellenséges harcost egy kitaszított tisztásról, és egy 
sajátot tegyél a helyére a tartalékodból. 

 

III. Felszentelés. Költs el 3 oltárszolgát, hogy levegyél 
egy ellenséges épületet egy kitaszított tisztásról, és 
egy megfelelő színű kertet tehess a helyére. 

 
10.5 Nappal 
 

Tetszőleges számú kártyát fedhetsz fel egyszerre a kezedből, 
amiket le kell raknod magad elé képpel felfelé, és hajts végre egy 
szertartást minden egyes felfedett kártya után tetszőleges 
sorrendben az alábbiak szerint. A felfedett kártyákat semmilyen 
más célra nem lehet felhasználni a nappalod során. 
 

10.5.1 Építés. Helyezz le egy megegyező színű kertet egy olyan 
általad uralt tisztásra, aminek a színe megegyezik a 
felfedett kártyáéval. 

 

10.5.2 Toborzás. Helyezz le egy harcost egy olyan tisztásra, 
aminek a színe megegyezik a felfedett kártyáéval. 

 

10.5.3 Pontszerzés. Költsd el az ehhez a szertartáshoz felfedett 
kártyát (az Elveszett Lelkek paklijába téve azt), hogy meg-
kaphasd a kártya színéhez tartozó kertsáv bal szélső üres  
 

 

 mezőjén látható győzelmi pontot. Színenként csak 
egyszer hajthatod végre egy körön belül. 

 

10.5.4 Áldozás. Tegyél egy harcost a tartalékodból az Oltár-
szolgák mezőjére. Ennek a szertartásnak a végrehajtá-
sához egy felfedett madárkártya szükséges. 

 
10.6 Este 
 

Ez a fázis három lépésből áll az alábbi sorrendben. 
 

10.6.1 Kártyák visszavétele. Vedd vissza a kezedbe az összes, 
ebben a körben felfedett kártyádat (kivéve a pont-
szerzéshez felhasználtakat). 

 

10.6.2 Gyártás. Gyárthatsz a kitaszított nép tisztásain lévő 
kertjeid aktiválásával. 

 

10.6.3 Laphúzás és eldobás. Húzz 1 kártyát, majd húzz 
további 1-1 kártyát a Kertsávok mezőin felfedett minden 
kártyaszimbólum után. Ezután, ha több mint 5 kártya 
van a kezedben, válassz ki és dobj el annyit, hogy csak 5 
maradjon. 

 
11. Folyómenti Társaság 

 

11.1 Áttekintés 
 

Amint hírek érkeztek arról, hogy a Nagy Tó partján található 
Erdőségben hatalmas háború készülődik, a Folyómenti Társaság 
hamar kiküldte a kereskedőit, hogy boltokat állítsanak fel. Ahogy 
a többi frakció SZOLGÁLTATÁSOKAT vásárol tőlük, a 
Folyómentiek képesek lesznek még jobban kiterjeszteni a 
kereskedelmi érdekeiket KERESKEDŐÁLLOMÁSOK felállítá-
sával, szerte az Erdőségben. Ezeknek az állomásoknak a 
megépítése is egy lehetséges módja a pontszerzésnek, akárcsak az 
OSZTALÉKOK kifizetése, amit a vagyonuk után szereznek. 
 
11.2 Frakciószabályok és -képességek 

 

11.2.1 Gyártás. A Társaság a nappalfázisa során gyárthat, a 
tőkéit a Kereskedőállomások doboz üres mezőire 
befektetve. 

 

11.2.2 Kiváló úszók. A Társaság a folyószakaszokat ösvények-
nek tekintheti, és a harcosai szabadon mozoghatnak a 
folyó mentén a tisztások között attól függetlenül, hogy 
ki uralja az adott tisztásokat. (Ettől függetlenül az 
ösvényeket is használhatja mozgáskor.) 

 

11.2.3 Nyilvános kéz. A Társaságnak a kézben tartott lapjait 
mindig a frakciótáblája fölött kell tartania képpel felfelé. 
Ha egy másik játékosnak egy véletlenszerű lapot kellene 
kiválasztania a Társaság kezéből (akár elvenni, vagy 
eldobni), a kártyákat képpel lefelé kell fordítani, meg 
kell keverni őket, és úgy kell húzni egy véletlenszerű 
lapot, ezután a maradékot vissza lehet fordítani. 

 

11.2.4 A tőke. Ahhoz, hogy a Társaság akciókat hajthasson 
végre, TŐKÉT kell befektetnie vagy elköltenie: a tőkét a 
frakciótáblájának Tőke mezőjén álló harcosok jelentik 
(más frakciók harcosaiból is állhat). 

 

11.2.5 Kereskedőállomások. A Társaság győzelmi pontot 
szerez kereskedőállomások építésekor. 

 

I. Kereskedelmi elosztás. Amikor levesznek egy 
kereskedőállomást, a Társaság elveszti a tőkéje felét, 
és vissza kell tennie a dobozba a levett kereskedő-
állomást, így azt többé már nem építheti meg  újra. 

 
 
 11 
 



II. Csónakok. A vásárló a köre végéig ösvényként 
használhatja a folyószakaszokat. 

 

III. Zsoldosok. Ennek a körnek a nappal és estefázisai 
alatt a vásárló a Társaság harcosait a sajátjaiként 
kezeli a harcok és a tisztások fölötti uralom 
meghatározása során. A harc során levett játékössze-
tevőkért csak a vásárló kap pontokat. (A vásárló nem 
harcolhat zsoldosokkal a Társaság ellen, nem mozoghat 
velük, nem használhatja őket a dominanciakártyák 
teljesítéséhez, és nem távolíthatja el őket a játéktábláról, 
kivéve a találatok elszenvedésénél.) 

 

a. Találatok elszenvedése. A vásárlónak kötelező 
egyenlően elosztani a találatokat a saját játék-
tartozékai és a Társaság harcosai között úgy, hogy 
a pártalan találatokat a vásárló szenvedi el. Ha a 
vásárlónak nincs már több játéktartozéka (vagy 
nem is volt) a harc helyszínén, a maradék 
találatokat a Társaság harcosai kapják. Ha a 
vásárlónak csak épületei vagy jelölői vannak a 
harc helyszínén, de harcosai (már) nincsenek, 
akkor először a Társaság harcosait kell levenni a 
találatok után, és ha azok elfogytak, utána lehet 
levenni a többi játéktartozékot. 

 

b. Kósza vásárlása. A Kósza nem fogadhat fel 
zsoldosokat a Társaságtól. 

 
11.3 Frakció előkészítése 
 

11.3.1 Első lépés: Harcosok összegyűjtése. Készíts tartalékot a 
15 harcosodból a frakciótáblád mellé. 

 

11.3.2 Második lépés: Harcosok lehelyezése. Helyezz le 
összesen 4 harcost egy vagy több olyan tisztásra a 
játéktáblán, amelyek érintik a folyót. 

 

11.3.3 Harmadik lépés: A Kereskedőállomások mezőinek 
feltöltése. Helyezd a 9 kereskedőállomás-jelölődet a 
nekik megfelelő színű mezőikre a Kereskedőállomások 
dobozban. 

 

11.3.4 Negyedik lépés: Kezdőtőke lehelyezése. Helyezd 3 
harcosodat a Fizetség mezőre. 

 

11.3.5 Ötödik lépés: Kezdeti árak beállítása. Tegyél 1-1 
szolgáltatásjelzőt a Szolgáltatások doboz mindhárom 
sávjának 1-1 tetszőleges mezőjére, ezzel beállítva a 
szolgáltatásaid árát az első fordulóra. 

 
11.4 Pirkadat 
 

A pirkadatfázisod három lépésből áll az alábbi sorrend szerint. 
 

11.4.1 Protekcionizmus. Ha a Fizetség mező üres, rakj oda 2 
harcost a tartalékodból. Ha már nincs több harcos a 
tartalékodban, hagyd ki ezt a lépést. 

 

11.4.2 Osztalék kifizetése. Ha van legalább egy kereskedő-
állomásod a játéktáblán, kapsz egy győzelmi pontot 
minden második harcos után a Tőke mezőn. (A Fizetség és 
Befektetések mezőkön álló harcosok után nem kapsz győzelmi 
pontot.) 

 

11.4.3 Tőke összegyűjtése. A frakciótábládon lévő összes 
harcost tedd a Tőke mezőre. 
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11.5 Nappal 
 

Befektethetsz és elkölthetsz tőkét, hogy akciókat hajthass végre 
az alábbiak szerint tetszőleges sorrendben és számban. Amikor 
befektetsz egy tőkét, tedd a harcost a Befektetések mezőre. 
Amikor elköltesz egy tőkét, tedd vissza azt a harcost a tulajdo-
nosa tartalékába. 
 

 

11.5.1 Mozgás. Fektess be egy tőkét, hogy végrehajthass egy 
mozgást. 

 

11.5.2  Harc. Fektess be egy tőkét, hogy indíthass egy harcot. 
 

11.5.3 Gyártás. Fektess be tőkéket, hogy legyárthass egy 
kártyát a kezedből. Ahelyett, hogy ezeket a harcosokat a 
Befektetések mezőre raknád, a Kereskedőállomások 
doboz megfelelő üres mezőire kell tenned őket a 
kiválasztott kártya gyártási költségének színei szerint. 

 

I. Exportálás. Dönthetsz gyártásnál úgy, hogy 
figyelmen kívül hagyod a legyártott kártya hatásait, 
és eldobod azt, hogy helyette egy harcost tegyél a 
tartalékodból a Fizetség mezőre. Csak akkor hasz-
nálhatod ezt a képességet, ha amúgy is le tudnád 
gyártani a kártyát. Vagyis, ha már rendelkezel egy 
azonos hatású kártyával, vagy már elfogyott ez az 
eszköz a közös készletből, amit adna a kártya, 
akkor  még az Exportálás képességgel sem gyárt-
hatod le az adott kártyát. 

 

11.5.4 Laphúzás. Fektess be egy tőkét, hogy húzhass egy lapot. 
 

11.5.5 Toborzás. Költs el egy tőkét, hogy lerakhass egy harcost 
bármelyik, folyóval érintkező tisztásra. 

 

11.5.6 Kereskedőállomás felállítása helyőrséggel. Költs el 2 
tőkét, hogy lehelyezhess egy kereskedőállomást egy 
harcosoddal együtt. 

 

I. Tisztás kiválasztása. Válassz ki egy kereskedő-
állomással még nem rendelkező tisztást. Ezt a 
tisztást bármelyik játékos uralhatja. 

 

II. Tőke elköltése. Költs el 2 tőkét annak a játékosnak a 
harcosai közül, aki uralja az adott tisztást.  

 

III. Állomás és harcos lehelyezése, majd pontszerzés. 
Helyezz le egy megegyező színű kereskedőállomást 
és egy harcost az adott tisztásra. Ezután annyi 
győzelmi pontot kapsz, amennyit a frakciótábládon 
épp felfedett mező mutat. 

 
11.6 Este 

 

Az estefázisod két lépésből áll az alábbi sorrend szerint. 
 

 

11.6.1 Kártyák eldobása.  Ha több mint 5 kártya van a 
kezedben, válassz ki és dobj el annyit, hogy csak 5 
maradjon. 

 

11.6.2 Árak beállítása. A szolgáltatásjelzőket tetszőlegesen 
áthelyezheted a saját sávján egy másik mezőre, hogy új 
árat állíts be az adott szolgáltatáshoz (de ugyanott is 
hagyhatod bármelyiket). 



 

12. A Mechanikus Őrgrófság 
 

12.1 Áttekintés 
 

A Mechanikus Őrgrófság egy automatizált játékos, ami két 
módon vehet részt a játékban: egyrészt helyettesíthettek vele egy 
emberi játékost egy többfős játékban; másrészt pár szabálymó-
dosítással, közös ellenfélként is használhatjátok egy kooperatív 
játékban, egytől négy játékosig. (Lásd a Riverfolk kiegészítő 
szabályfüzet hátoldalát.) A Mechanikus Őrgrófság a Macska 
Őrgrófság játéktartozékait használja, így egyetlen alapjáték 
birtokában nem lehet mind a két frakciót egyszerre játékba hozni 
(és nem is ajánlott). 

 
12.2 Frakciószabályok és -képességek 
 

12.2.1 Ügyetlen kezek. A Mechanikus Őrgrófságnak nincsenek 
kézben tartott lapjai, és nem is tud lapot eldobni. Ha egy 
játékosnak el kéne vennie egy lapot a Mechanikus 
Őrgrófság kezéből, helyette húzzon a játékos egy lapot a 
húzópakliból. Ha lapot kéne adni neki, dobjátok el azt a 
lapot a dobópakliba, és a Mechanikus Őrgrófság kap 1 
győzelmi pontot. 

 

12.2.2 Utálja a meglepetéseket. Nem lehet rajtaütéskártyákat 
kijátszani a Mechanikus Őrgrófság ellen. 

 
12.3 Frakció előkészítése 
 

Ha a Mechanikus Őrgrófság is játszik, az előkészületek lépései az 
alábbiak alapján térnek el a megszokottól. 
 

12.3.1 Frakcióválasztás. A Mechanikus Őrgrófság játékos-
sorrendjét véletlenszerűen határozzátok meg, mintha ő is 
egy élő játékos lenne. Az egyik hozzá közel ülő játékos 
feleljen az előkészületeiért és a körei végrehajtásaiért. A 
további szabályokat ennek a játékosnak a szemszögéből 
kell értelmezni. 

 

12.3.2 Kártyák kiosztása. Mielőtt megkeveritek a közös paklit, 
vegyétek ki belőle a négy dominanciakártyát, és adjátok 
hozzá helyettük a négy KÉMKÁRTYÁT. A Mechanikus 
Őrgrófság számára ne három, hanem öt kártyát osszatok 
ki. Ezt az öt kártyát rakjátok a kártyatartóba (vagy 
rakjátok le egymás mellé egy sorba, képpel lefelé) úgy, 
hogy csak a hátlapjait lássátok. Ez lesz a Mechanikus 
Őrgrófság UTASÍTÁSI ÜTEMTERVE. 

 

12.3.3 Eszközkészlet előkészítése. Vegyetek el 1-1 kard, 
csizma, zsák és teáskanna eszközt az eszközkészletből, és 
tegyétek a Mechanikus Őrgrófság frakciótáblájának 
Eladó eszközök mezőjére. 

 

12.3.4 Frakció előkészítése. Kövessétek az Macska Őrgrófság 
szabályait a frakció előkészítéséhez, de hagyjátok ki a 
frakciótábla hátulján lévő  3., 4. és 5. lépést. A 
Mechanikus Őrgrófság ugyanis nem használja az 
Őrgrófság épületeit, sem a fajelölőket. 

 
12.4 Pirkadat 
 

A Mechanikus Őrgrófság 2-2 győzelmi pontot kap minden olyan 
tisztás után, ahol legalább 3 harcosa van éppen. 
 
12.5 Nappal 
 

A Mechanikus Őrgrófságot kezelő játékos csapja fel az utasítási 
ütemterv bal szélső kártyáját, majd hajtsa végre az alábbi 
akciókat a megadott sorrendben. A mozgás és csata akciókat a 
 

frakciótáblán lévő Tisztások prioritása ábra szerint haladva kell 
végrehajtani, a felcsapott kártya színének megfelelő összes 
tisztáson. A toborzás a felcsapott kártya legyártási költségétől 
függ. 
 

12.5.1 Első akció: Csata. A Mechanikusok csatát kezdemé-
nyeznek minden olyan  tisztáson, aminek a színe 
megegyezik a felcsapott kártya színével, és ahol van saját 
harcosuk, és jelen van valamelyik másik frakció is. Ha 
egy tisztáson több lehetséges ellenfél is van, akkor az 
alábbi prioritási sorrend szerint választ magának 
ellenfelet: akinek a tisztáson több játéktartozéka van, 
döntetlen esetén akinek több győzelmi pontja van, 
további döntetlennél pedig aki előrébb áll az 
előkészületek sorrendjében (A, B, C, stb...). 

 

12.5.2 Második akció: Mozgás. A frakciótábla Tisztások prio-

ritása ábrája szerint a legalacsonyabb számú, megadott 
színű tisztással kezdve (1, 2, stb.) a Mechanikus 
elmozgatja a harcosait minden olyan tisztásról, ahol 4 
vagy több harcosa van. Minden mozgásnál az összes 
harcost el kell mozgatni, három kivételével. A célpont 
minden esetben az a szomszédos tisztás lesz, ahol a 
legtöbb ellenséges játéktartozék található (döntetlen 
esetén a Tisztások prioritása ábrán alacsonyabb számmal 
jelölt tisztás). 

 

12.5.3 Harmadik akció: Toborzás. A Mechanikusok új 
harcosokat toboroznak a felcsapott kártyán lévő gyártási 
költség szimbólumainak számától függően. 

 

I. Egy fajta színből 1, 2 vagy 3 szimbólum. Tegyetek a 
szimbólumok számának megfelelő számú Mecha-
nikus harcost minden olyan tisztásra, aminek a színe 
megegyezik a gyártási költségével, és amit uralnak a 
Mechanikusok. 

 

II. Minden színből 1-1 szimbólum. Tegyetek 1-1 
Mechanikus harcost minden általuk uralt tisztásra.  

 

III. 4 tetszőleges szimbólum. Tegyetek 4 Mechanikus 
harcost a kastélyhoz. 

 

IV. Ha nincs gyártási költsége a felcsapott kártyának, 
csapjátok fel a következőt, és kezdjétek elölről az 
egész nappal fázist az első akciótól kezdve. Az 
eddig végrehajtott akciókat NE vonjátok vissza. 
Ha már nem tudtok több kártyát felcsapni, akkor 
ugorjatok az este fázishoz. 

 
12.6 Este 

 

A Mechanikus Őrgrófságot kezelő játékos dobja el az összes 
felcsapott utasításkártyát, majd addig húzzon lapokat, és 
helyezze el őket az utasítási ütemterv jobb szélén, amíg összesen 
5 kártya nem lesz ott. Egyikőtök se nézze meg ezeket a lapokat 
egyelőre. 

 
12.7 Kémkártyák 

 

A kémkártyáidra ugyanazok a szabályok vonatkoznak az 
elköltésükkel, eldobásukkal és elvételükkel kapcsolatban, mint a 
dominanciakártyákra, viszont nem változtatják meg a győzelmi 
feltételedet. Ha van kémkártya a játéktereden (de legfeljebb csak 
egy lehet ott), felcsaphatod az utasítási ütemterv egyik tetsző-
leges kártyáját a nappal fázisod során. Ha a felcsapott kártya 
színe megegyezik a kémkártyád színével, azonnal el kell dobnod 
a kémkártyádat (ebben az esetben a madár nem számít dzsóker-
színnek). Ha nem kellett eldobnod a kémkártyádat, megcserél-
heted bármelyik két utasításkártyát. A felcsapott utasításkártyát 
minden játékos láthatja, utána vissza kell fordítani. 
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12.8 Kooperatív játékmód 
 

Kooperatív játékot is játszhattok a Mechanikus Őrgrófság ellen. 
Akkor nyer a csapatotok, ha mindegyik játékos eléri a 30 
győzelmi pontot, mielőtt ez a Mechanikus Őrgrófságnak 
sikerülne. Ennél a játékmódnál két változás van a Mechanikus 
Őrgrófsággal kapcsolatban: 
 

a) A Pirkadata kezdetén az Őrgrófság annyi győzelmi pontot  
kap, ahány emberi játékos van. 

 

b) Toborzásnál az Őrgrófság az összes olyan tisztásra kap 
harcost, aminek a színe megegyezik a felcsapott kártya 
gyártási költségének színével, nemcsak az általa uraltakra. 

 
12.9 Szóló játékmód 
 

Ha egyedül játszol a Mechanikus Őrgrófság ellen, vedd ki a 
„Rókák lázadása”, „Nyulak lázadása” és „Egerek lázadása” 
kártyákat a pakliból a játék kezdete előtt. 
 
12.10 Kooperatív kampány 
 

A kooperatív játékalkalmakat össze lehet fűzni egy kampánnyá. 
Minden alkalommal, amikor a játékosok győznek, a következő 
játékot a Mechanikus Őrgrófság hárommal több győzelmi 
ponttal kezdi, viszont minden játékos egy-egy újabb legyártott 
kártyát tarthat meg a végső játékterében, amit az éppen megnyert 
játék során gyártottak közül választ ki. (Kémkártyát nem lehet 
átvinni a következő játékba.) Azokat a kártyákat, amiket a 
játékos nem ebben a játékban gyártott le, hanem a még korábbi 
nyertes játékalkalmakból tartott meg, azokat is megtartja a 
következő játékhoz, így a játékosok egyre több és több kártyával 
fognak rendelkezni a játékterükön minden újabb játék elkez-
déskor. 
 
 

13. Root FAQ - GY.I.K. 
 
Üdvözlet! 
 

Megtaláltad a Root-tal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések (és 
azok válaszainak) listáját. 
 

Minden kérdésnél a válasz mellett utalásokat is hagytunk a Root 
Törvényei szabálykönyv megfelelő fejezeteihez - a GYIK használa-
tának hasznos módja az, ha azt a konkrét fejezetet vagy szekciót 
keresed meg, amivel kapcsolatban kérdésed van. 
 

Ha ezután még vannak további kérdéseid, nyugodtan nézz fel a 
fórumokra a Boardgamegeek-en. 
 

13.1 Általános kérdések 
 

K: Mely játéktartozékok az épületek? És melyikek a jelölők? 
V: Általában a négyzet alakú kartonlapkák, amiket a négyzet 

alakú mezőkre és építési helyekre lehet rakni, azok az 
épületek, míg a kör alakú kartonlapkák a jelölők. Részletes 
listát találhatsz az épületekről és jelölőkről a szabályfüzetben 
és a frakciótáblák hátoldalain. 

 Szabálykönyv: 2.5 
 

K: Vesztek győzelmi pontot, ha leveszik egy épületemet? 
V: Nem! 
 Szabálykönyv: 2.5.2 
 

K: Kijátszhatok egynél több rajtaütéskártyát egy harc során? 
V: Nem! Csak egyet játszhatsz ki. 
 Szabálykönyv: 4.3.1 
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K: A Rókák/Egerek/Nyulak szívessége nevű kártyák tényleg 
leszedik az összes ellenséges játéktartozékot a megadott 
színű tisztásokról? 

V: Igen. Mindegyiket - kivéve a Kósza bábuját, természetesen. 
Micsoda egy ravasz fickó. 

 Szabálykönyv: 2.1 
 

K: Hogyan tudom leszedi a többi játékos jelölőit, például a 
szimpátiajelölőket? 

V: Harccal, mint minden más játéktartozéknál. A Szívesség 
kártyákkal is le tudod szedni őket. 

 Szabálykönyv: 2.1, 2.5, 4.3 
 

K: Ha egy játékelemet tesznek egy szimpatizáns tisztásra, az 
aktiválja a Felzúdulás képességet? 

V: Nem! Csak akkor aktiválódik ez a képesség, ha harcosokat 
mozgatsz rá egy szimpatizáns tisztásra, vagy leszedsz egy 
szimpátiajelölőt. 

 Szabálykönyv: 8.2.6, 8.2.5 
 

K: Hová kell tenni a játéktábláról leszedett épületeket és 
jelölőket? 

V: Legtöbbször a tulajdonosa frakciótáblájára vagy tartalékjába 
kerül vissza. Erről részletesebben írunk a Szabálykönyv 2.5 
pontjában. 

 Szabálykönyv: 2.5 
 

K: Mit jelent az, amikor egy játéktartozékot „aktiválunk” a 
gyártásnál? Kell ilyenkor valamit csinálnom azzal a játék-
tartozékkal? 

V: Nem. Az aktiválás csupán azt jelenti, hogy „Rendelkezem 
vele, és gyártáshoz szeretném használni.” Ilyenkor nem kell 
levenned vagy bármi mást tenned vele, csak mutass rá és 
mondd azt, hogy „Aktiválom ezt, hogy legyártsak egy 
kártyát.” 

 Szabálykönyv: 4.1.1 
 
13.2 Őrgrófság 
 

K: Mi történik, ha az összes játéktartozékom lekerül a 
játéktábláról? 

V: Ilyenkor sajnos kiesel a játékból. Szerencsére a játéknak be 
kellene fejeződni akkortájt, ha ez megtörténik. 

 Szabálykönyv: 6 
 

K: Tud másik játékos játéktartozékot mozgatni a kastély- 
jelölőmmel rendelkező tisztásra? 

V: Igen! A „letenni” egy teljesen más kulcsszó, mint a 
„mozgatni”. 

 Szabálykönyv: 4.2, 6.2.2 
 
13.3 Szövetség 
 

K: Tudok egy olyan színű tisztáson felkelést kirobbantani, 
amilyen bázist már lehelyeztem korábban? 

V: Nem! A Felkelés kirobbantása akció azt mondja, hogy egy 
olyan szimpatizáns tisztást kell kiválasztanod, aminek a színe 
megegyezik egy megépítetlen báziséval. 

 Szabálykönyv: 8.4.1 
 

K: Kirobbanthatok felkelést a kastélyjelölő tisztásán? 
V: Nem! Előbb egy szimpátiajelölőt kellene lehelyezned oda, 

viszont ezt nem tudod megtenni az Őrgrófság „A kastély” 
nevű képessége miatt. 

 Szabálykönyv: 6.2.2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4 Sas Rend 
 

K: Torzsalkodást okoz az, ha van egy üres oszlopom a rendele-
teim közt? 

V: Nem! A Torzsalkodás csak akkor történik meg, ha egy olyan 
kártya van a rendeleteid közt, amit nem tudsz teljesíteni. 

 Szabálykönyv: 7.7 
 

K: Torzsalkodást okoz az, ha csak néhány kártya, de nem az 
összes után hajtok végre akciót egy oszlopon belül? 

V: Igen! Abban a pillanatban, amikor már nem tudsz egy 
kártyát teljesíteni egy oszlopban, torzsalkodás történik. 

 Szabálykönyv: 7.7 
 

K: Mozgathatok egyesével harcosokat ugyanarról a tisztásról, 
hogy több, a Mozgás oszlophoz tartozó kártyát teljesíthes-
sek a rendeleteimnél? Mozgathatom ugyanazt a harcosomat 
oda-vissza, hogy a megfelelő kártyákat teljesíthessem? 

V: Igen! Nyugodtan trükközhetsz a rendeleteiddel, amíg a 
kártyák engedik. Csak kövesd a mozgási szabályokat, és nem 
lesz gond. 

 Szabálykönyv: 7.5.2 
 

K: Mit csinál a Zsarnok képessége? Nem kapok már eleve 
azért egy győzelmi pontot, ha leveszek egy épületet vagy 
jelölőt? 

V: De, igazad van! Kapsz a képességért egy extra győzelmi 
pontot, de nem kapsz egynél többször extra pontokat, ha 
több épületet és/vagy jelölőt szedsz le egy harcon belül. 

 Szabálykönyv: 7.8.4 
 
13.5 Kósza 
 

K: Le tudok gyártani olyan kártyákat, amiknek több színből 
áll a gyártási költsége? 

V: Nem. A kalapácsaid az aktuális tisztásod színével rendelkez-
nek, szóval egy időben csak egy adott színű gyártási 
költséggel rendelkező kártyákat tudsz legyártani. A jó hír az, 
hogy a több színű gyártási költségű kártyák úgyis haszon-
talanok a számodra! 

 Szabálykönyv: 9.2.1 
 

K: Aktiválom a Szövetség Felzúdulás képességét, amikor egy 
szimpatizáns tisztásra mozgok? 

V: Nem! Te egy barátságos Kósza vagy, és neked egy bábud van, 
nem harcosod. 

 Szabálykönyv: 8.2.6, 9.2.9 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K: Ha az Erdei Szövetség szövetséges harcosait mozgatom egy 

szimpatizáns tisztásra, akkor is aktiválom a Felzúdulás 
képességet? 

V: Igen! Mit művel az a rafinált fickó a Szövetség harcosait 
vezetve? 

 Szabálykönyv: 8.2.6, 9.2.9 
 
13.6 Társaság 
 

K: Amikor a Társaság zsoldosait felfogadom, kezdhetek velük 
harcot úgy, ha nincsenek játéktartozékaim azon a tisztáson, 
ahol harcolni akarok? 

V: Persze, hajrá! Ezenkívül, ha nincsenek ott harcosaid, akkor 
nincs kivel megosztani az elszenvedett találatokat. 

 Szabálykönyv: 11.2.7 
 

K: Használhatom az Exportálás képességet egy olyan kártya 
legyártásánál, aminél a rajta szereplő eszközből már nincs 
több a közös eszközkészletben,  vagy aminek a folyamatos 
hatásával már rendelkezem? 

V: Nem! Elsőként le kell tudnod gyártani a kártyát ahhoz, hogy 
aztán exportálhasd. A fenti esetekben nem exportálhatod a 
kártyákat. 

 Szabálykönyv: 11.5.3 
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ELŐKÉSZÜLETEK (5.1) 
 

Első lépés: Frakciók kiosztása, ezután határozzátok meg a 
kezdőjátékost és a játéksorrendet véletlenszerűen. Osszátok ki a 
frakciótáblákat és a játéktartozékokat. 

 

Második lépés: A pontjelzőket helyezzétek le  a játéktáblán lévő 
„0”-ás mezőre. 

 

Harmadik lépés: Osszatok ki 3-3 kártyát minden játékosnak a 
közös húzópakliból. 

 

Negyedik lépés: Tegyetek egy-egy romlapkát a játéktáblán lévő 
négy „R” betűvel jelölt mezőre. 

 

Ötödik lépés: Állítsátok össze a közös eszközkészletet a 
játéktábla tetején. 

 

Hatodik lépés: Készítsétek elő az áttekintéskártyákat és a két 
dobókockát. 

 

Hetedik lépés: Készítsétek elő a frakciókat az előkészületek 
sorrendjében (A, B, C, stb.).  
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A legfontosabb akciók összefoglalása 
 
GYÁRTÁS (4.1) 

 

Játssz ki magad elé egy kártyát a kezedből, és aktiválj annyi 
olyan színű gyártóelemet, amennyit a kártya bal-alsó 
sarkában látsz. (A Kósza ehhez a kalapácsait meríti ki.) A 
gyártóelem színét a tisztása határozza meg, amin áll, és 
minden egyes gyártóelemet körönként csak egyszer lehet 
aktiválni. 

 

Ha egy AZONNALI HATÁSÚ kártyát gyártasz le, hajtsd 
végre a hatását és dobd el a kártyát. Az ilyen kártyák 
gyakran megengedik, hogy elvegyél egy bizonyos eszközt a 
játéktáblán lévő közös készletből és győzelmi pontokat kapj. 
Ha már nincs több az adott eszközből a közös készletben, 
nem lehet legyártani ezt a kártyát. 
 

Ha egy FOLYAMATOS HATÁSÚ kártyát gyártasz le, 
helyezd a kártyát a játékteredbe. Innentől kezdve használ-
hatod a hatását. Nem gyárthatsz le egy olyan kártyát, 
aminek a hatása azonos egy már a játékteredben levő kártya 
hatásával. 

 
MOZGÁS (4.2) 

 

Válassz ki tetszőleges számút a harcosaid közül (vagy a 
bábudat) egy tisztáson, és mozgasd át őket egy szomszédos 
tisztásra. 
 

Vagy a kiindulási-, vagy a céltisztást, vagy mindkettőt 
uralnod kell a mozgáshoz. Egy adott harcos, vagy bábu 
bármennyiszer részt vehet a mozgás akcióban egy körön 
belül. 

 
HARC (4.3) 

 

Kezdeményezhetsz harcot olyan tisztáson, ahol a harcosaid 
vagy a bábud állnak. 
 

Első lépés: A védekező rajtaüthet. A támadó érvénytele-
nítheti a védekező rajtaütéskártyáját, ha ő is kijátszik egy 
megfelelő színű rajtaütéskártyát. 
 

Második lépés: Kockadobás és extra találatok. A támadó a 
nagyobbik dobott értékben vihet be találatokat, míg a 
védekező a kisebbik dobott értékben vihet be találatokat. 
 

A maximális találatok száma, amit dobással bevihetsz, 
egyenlő a harc helyszínén álló harcosaid számával (ha Kósza 
vagy, a sértetlen kardjaid számával). 
 

Az EXTRA TALÁLATOK számát nem korlátozza a 
harcosok száma. Ha a védekezőnek nincsenek harcosai a 
harc helyszínén, a támadó egy extra találatot visz be. 
 

Harmadik lépés: Találatok egyszerre történő bevitele. 
Minden bevitt találat egy játéktartozékot vesz le - először a 
harcosokat, utána épületeket és jelölőket -, a találatokat 
elszenvedő játékos választása szerint. 
 

Ne feledd: Minden alkalommal, amikor leveszel egy ellenséges 

épületet, vagy jelölőt, kapsz egy-egy győzelmi pontot. 

 


