
A Folyómenti Társaság játéktartozékai 
Harcosok Épületek Jelölők Egyéb tartozékok 

15 db (nincs ilyen) 9 kereskedő- 3 szolgáltatásjelző 
  állomás 

Bonyolultság Kártyagazdagság 

M  A  G  A  S M  A  G  A  S 

Agresszivitás Gyártási képesség 

KICSI KÖZEPES 

Előkészületek (sorrend: G) 
 

1. Rakd le összesen 4 harcosodat, tetszőlegesen elosztva a folyó mellett lévő 
tisztások között. 

 

2. Fordítsd meg a frakciótábládat és rakd 3 harcosodat a Fizetség mezőre. A 
többi 8 harcosodból készíts a frakciótáblád mellett egy saját tartalékot 
(kupacot). 

 

3. Tedd a 9 kereskedőállomás-jelölődet a Kereskedőállomások doboz megfelelő 
mezőire, ügyelve arra, hogy mindegyik a (róka- nyúl-, illetve egér-) szimbó-
lumának megfelelő saját sorába kerüljön. 

 

4. Határozd meg teljesen szabadon a 3 tőled vásárolható szolgáltatás 
(kártyaelvétel, csónakok és zsoldosok) első fordulóban érvényes árát úgy, 
hogy a szolgáltatásjelzőidet elhelyezed a Szolgáltatások doboz 3 sávjának egy-
egy tetszőleges mezőjén. 

 

5. Ne feledd, hogy a kézben tartott lapjaidat a játék során képpel felfelé, a 
frakciótáblád mellett kell tárolnod úgy, hogy mindenki jól lássa azokat. 
Ezzel készen is állsz a játékra! 

 

Játék a Folyómenti Társasággal 
 

A Folyómenti Társaság csónakjaival járod az erdőt átszelő folyót, s eközben szolgál-
tatásokat ajánlasz fel bármely frakciónak, amelyik meg tudja fizetni az árát. Azáltal 
szerzel győzelmi pontokat, hogy kereskedőállomásokat állítasz fel a tisztásokon. Minél 
több kereskedőállomásod van már egy adott színből, annál több pontot kapsz. 
 

A pontszerzés egy másik lehetséges módja a tőkefelhalmozás. Minden pirkadatkor az 
alapján is kapsz pontokat, hogy mennyi tőkét szereztél és raktál félre az előző körben. 
Azonban szükséges lesz majd a tőkédet befektetni, illetve elkölteni, hogy bővítsd és 
megvédd a kereskedelmi hálózatodat, finoman egyensúlyozva a takarékoskodás és a 
terjeszkedés között. A tőkét ebben a játékban a frakciótábládra helyezett harcos 
figurákkal jelenítjük meg. 
 

Azáltal szerezhetsz majd tőkét, hogy a többi frakció igénybe veszi a szolgáltatásaidat, 
akár a csónakjaid használatát, vagy a zsoldosaid felfogadását, akár egy eladásra kínált 
kártya megvételét a mindenki számára nyilvános kezedből. Minden körben szabadon 
beállíthatod majd az egyes szolgáltatásaid árát, szóval próbáld meg minél jobban 
megtippelni, melyekre lesz majd szüksége a többi frakciónak, illetve még mennyit 
hajlandók érte fizetni. 
 

További kereskedőállomások építésével bővítheted a 
vevőkörödet, és több szolgáltatást is nyújthatsz, mivel egy 
frakció annál több szolgáltatást tud igénybe venni, minél 
több olyan tisztáson van jelen, amin van kereskedő- 
állomásod. De légy óvatos, ha elpusztítják egy kereskedő- 
állomásodat, azt már nem tudod újra megépíteni! Habár 
nem fogsz túl sok tisztást uralni, a folyó mentén mindig 
tudsz közlekedni a tisztások között, mivel a frakciód 
tagjai jó úszók. 
 



A Folyómenti Társaság 
 

A Folyómenti Társaság folyamatosan új vevőkre 
vadászik. Végül is, ahol nagy a sár, ott kagyló is 
lapulhat benne! 

 
 

Eladásra várva 
A kezedben lévő 
lapok nyilvánosak. 

Jó úszók 
A folyót ösvénynek tekintheted, és 
mozoghatsz a folyó mentén attól 
függetlenül, hogy ki uralja éppen a 
tisztásokat. 

 A legyártott eszközeid 
 

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

az eszközöket. 
 
 

Pirkadat 
 
1. Protekcionizmus: Ha a Fizetség mező üres, rakd oda 2 harcosodat a saját 

készletedből. 
 

2. Osztalék kifizetése: Ha van legalább egy kereskedőállomás a játék-
táblán, kapsz 1-1 győzelmi pontot minden két tőkéd után (minden 2-2, a 
Tőke mezőn lévő harcos figura után). 

 

3. A tőke összegyűjtése: A frakciótábládon lévő (azaz a Fizetség, Befektetések 

és egyéb mezőkön lévő) összes harcost tedd át a Tőke mezőre. 
 

Nappal 
 

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

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

Gyártás: Fektess be tőkéket, hogy legyárthass egy kártyát a kezedből. Viszont 
ekkor ahelyett, hogy ezeket a harcosokat a Befektetések mezőre tennéd, a 
kereskedőállomások üres helyeire kell tenned őket, a kártya gyártási költségének 
színei szerint. Exportálás: Ahelyett, hogy megkapnád a kártya hatását, el is 
dobhatod a kártyát, hogy tehess egy harcost a Fizetség mezőre. 
 

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

Toborzás: Költs el egy tőkét, hogy letehesd egy harcosodat a saját készletedből 
egy folyóval érintkező tisztásra. 
 

Kereskedőállomás felállítása helyőrséggel: Költs el két tőkét (visszakerül a 
tulajdonosa saját tartalékába), hogy lehelyezhess egy kereskedőállomást egy 
harcossal együtt egy tisztásra. Annak a frakciónak a harcosait kell felhasználnod, 
aki uralja a kiválasztott tisztást. Minden tisztás legfeljebb egy kereskedőállomással 
rendelkezhet. Kapsz 2 győzelmi pontot. 

  

Este 
 

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

 

2. Állítsd be a szolgáltatásaid új árát tetszőlegesen. 

 

 Fizetség 
 

A szolgáltatásaidért fizetségül kapott 
 harcosok ide kerülnek. A vevőnek annyi 

harcosát kell ide tennie a saját készletéből, 
amennyi az adott szolgáltatás aktuális ára. 

 
 
 Tőke 

 

 
Az itt lévő harcosokért fogsz győzelmi 

pontot kapni, illetve innen tudsz 
nappal harcosokat (azaz tőkét)  

befektetve akciókat végrehajtani. 
A befektetett tőkéd a Befektetések 

mezőre kerül, az elköltött (eldobott) 
tőkéd visszakerül a tulajdonosa 

saját készletébe. 
 
 
 
 
 
 

 Befektetések 
 

Ide kerülnek az általad a tőkédből 
(azaz a vagyonodból) befektetett harcosok. 

 

 

 Szolgáltatások 
 

Bármelyik másik játékos a pirkadata kezdetén megvásárolhat egy 
szolgáltatást, illetve további egyet minden olyan tisztás után, amin 
egyszerre van jelen a saját játéktartozéka és egy kereskedőállomás. 

 

Kártyaelvétel 
Elvesz egy lapot a  
kézben lévő lapjaid 
közül, és kézbe veszi. 
 

Csónakok 
A köre végéig 
ösvényként hasz- 
nálhatja a folyót. 
 

Zsoldosok 
Ennek a körnek 
a nappal és este 
fázisai alatt a 
vásárló a Folyómenti Társaság harcosait a sajátjaiként kezeli a 
harcokban és a tisztások fölötti uralom meghatározása során. A 
csaták során a kapott ütéseket egyenlően kell elosztania a saját és 
a zsoldos harcosok között. 

 
 

 Kereskedőállomások 
Amikor levételre kerül egy kereskedőállomásod a játéktábláról, 
kikerül a játékból, és dobd el a tőkéd felét (felfelé kerekítve). 

 


