
A FRAKCIÓK 

Ezeken az oldalakon ismertetjük a 20 frakciót, azok különleges tulajdonságait, és jutalmukat, amelyet az erődjük 

építésével kapnak. A frakciókat színük szerint rendeztük. Néhány frakció erődje megépítésekor egy akciójelzőt is kap, 

amit akár már abban a fordulóban fel is használhat. 

FÉLSZERZETEK 

A félszerzetek aranyos kis fickók, nem túl erősek és a mágiában sem túl jártasak. A szorgalmuk az egyetlen erényük, amellyel 

képesek valamit elérni életükben. Szorgalmukkal márpedig elképesztő dolgokra képesek! Ahol csak egy félszerzetcsalád 

megjelenik, egy szempillantás alatt képesek gazdag termőföldeket teremteni. 

Faji képesség: Kapsz 1 Győzelmi Pontot minden ásóért, amihez a játék során hozzájutsz (függetlenül attól, hogy hogy jutottál az 

ásóhoz). (Csak akkor kapod meg a jutalmad – hatalom illetve Győzelmi Pont – , ha fel is használod az ásókat). 

Erődbónusz: Miután megépítetted az erődödet, azonnal és csak egyszer kapsz 3 ásót, amiket a területformálás szabályai szerint 

azonnal fel is kell használnod. Ezután, ha szeretnél (az építési költségek kifizetése után) felépíthetsz egy lakóházat az imént 

átalakított területek egyikére. 

„Csapon a hordó, telik a bendő, 
Hobbitok földjén sok a teendő: 
Balon az ásó, jobbon az asszony, 
Urához híven magot fakasszon.” 

A félszerzetek „lételeme” a terraformálás, az ásóik fejlesztése ezért jóval olcsóbb, mint a 

többi fajé. Ezt kihasználva – főként a játék elején – gyorsan ki tudnak bontakozni, és komoly 

lélektani előnyt szerezhetnek a faji képességük segítségével. Kezdő játékosoknak 

kifejezetten ajánlott, könnyen játszható faj, nagy rugalmasságot biztosít, és kevésbé szűkös 

nála az erőforrások elérésének lehetősége. Hátránya, hogy stratégiai szempontból 

viszonylag egysíkú, ezért könnyen kiszámítható és akadályozható. 

 

KULTISTÁK 

A kultisták szeretik a rituálékat. Még a legegyszerűbb cselekedeteiket is a négy elemhez szóló könyörgések közepette és titkos 

szimbólumok rajzolásával körítve végzik. Például amikor egy kultista egy vödör vizet szeretne merni a kútból, először ki kell 

engesztelnie a föld és a víz elemeit, amiért azokat elválasztja egymástól, majd biztosítania kell a tűz elemét afelől, hogy a vödör 

vízzel nem tüzet akar oltani. Ez a folyamat bonyolultnak tűnhet, de a kultistáknak komoly hasznuk van az elemek hatalmából. 

Faji képesség: Amikor legalább egy játékostársad hatalomhoz jut egy építkezésed/fejlesztésed hatására, lépj előre 1 mezőt egy 

általad választott kultuszsávon. (Ilyen módon legfeljebb 1 mezőt haladsz előre, függetlenül attól, hogy hány ellenfeled jut 

hatalomhoz építkezésed/fejlesztésed hatására. Ha egy játékostársad sem kér hatalmat, nem léphetsz előre a kultuszsávon, 

viszont kapsz 1 hatalmat. Ha egy játékostársad sincs szomszédságban az új épületeddel, nem használhatod ezt a képességet.) 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után, azonnal és csak egyszer kapsz 7 Győzelmi Pontot. 

„Tűz-tűz. Víz-víz. Föld-föld. Levegő-levegő. Élet-élet. Halál-csönd. Rend.” 

A kultisták faji képessége a kezdeti pozíciójától és ellenfeleinek elhelyezkedésétől függ, 

ebből következően gondos tervezést igényel a két első kunyhójának lerakása és a 

kibontakozási irányának stratégiája. Kezdő játékosoknak ezért nem ajánlott.  

A kultuszsávon való menetelés Győzelmi Pontokban és taktikai szempontból is nagyon erős 

tud lenni, főként abban az esetben, ha az ellenfeleinek manautánpótlása nincsen kellően 

biztosítva. A kultisták előnye legfőképp a jó, hátránya pedig a rossz pozícionálásban rejlik, 

ezért velük játszva nagyon meg kell gondolnunk a kezdeti lépéseinket. 



DRIÁDOK 

A driádok misztikus erdőlakó népek, akik – azt mondják – nem rendelkeznek fizikai testtel. Sajnálatos módon ezt soha senki nem 

fogja tudni bebizonyítani, mert ha betolakodókat érzékelnek erdeikben, egyszerűen egybeolvadnak a fákkal, elrejtőzve a 

fürkésző szemek elől. 

Faji képesség:  − 

Erődbónusz: Miután megépítetted az erődödet, azonnal és csak egyszer, választhatsz 1 kegylapkát. Emellett fordulónként 

egyszer, speciális akcióként 2-vel növelheted befolyásodat egy általad választott kultuszsávon. (A kultuszsávok 10. mezőit 

továbbra is csak városok alapításával érheted el.) Frakciótábládon jelezd az akciójelződdel, amikor használtad ezt a speciális 

akciót. 

„A Zöld gyermekei vagyunk, és a természet zenéjére járjuk az éltető táncot. A fák 

hangosabban énekelnek, a ritmus gyorsul, a dobolás erősödik: az Erdő vajúdása 

megkezdődött, és az újjászülető világ általunk fog beteljesedni.” 

A driádok tapasztaltabb játékosoknak való faj, a kultuszsáv megfelelő kihasználása és a rajta 

való haladás jó időzítése már kíván néhány lejátszott játékot. Mivel faji képességük nincs, a 

driádoknak kötelező megépíteniük az erődjüket, ha versenyben akarnak maradni a 

győzelemért. A velük való játék főként a kegy- és bónuszlapkák jó megválasztásáról és 

kihasználásáról szól. Hátrányuk, hogy a jó eredmény érdekében vagy a játék kezdeti fordulóit 

(erőd gyors megépítése), vagy a végét (erőd kései megépítése) kell „beáldozniuk”, de a 

megfelelő alkalmazkodással és időzítéssel uralhatják a kultuszsávot, és ennek segítségével 

könnyen megnyerhetik a játékot. 

 

BOSZORKÁK 

A boszorkák a fák között élnek, de az eget is uralják. Seprűiket meglovagolva képesek egyik helyről a másikra repülni. Ezért 

lehetséges, hogy egy elhagyatott erdő egyik pillanatról a másikra telis-tele legyen boszorkákkal.  A boszorkák erősen szociálisak, 

szeretnek nagy városokban élni, ahol szabadon kereskedhetnek különféle szerelmi bájitalaikkal és hordozható átkaikkal. 

Faji képesség: Kapsz 5 Győzelmi Pontot minden alkalommal, amikor várost alapítasz. 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után kapsz egy akciójelzőt. Akció fázisonként egyszer, speciális akcióként, felépíthetsz egy 

lakóházat egy üres erdőre. Ezért nem kell sem munkással, sem pénzzel fizetned. Ezen lakóház megépítésekor hagyd figyelmen 

kívül a szomszédság szabályát. Bármely erdőre építhetsz, amely ezen akciód kezdetén már erdő volt. (Seprűlovaglás.) (Ezért ezen 

akció részeként nem is alakíthatod át a területet.) Jelezd a frakciótábládon az akciójelződdel, hogy használtad ezt a speciális 

akciót. 

„Az örökzöld rétek, a titokzatos erdők és az agg fák úrnői vagyunk – miénk az évezredek 

bölcsessége. Szárnyalunk a széllel, és bejárjuk az egész világot; mindenhol ott vagyunk, és 

mindenről tudunk.” 

A boszorkák talán a legkönnyebben játszható, igazi kezdő játékosoknak való faj. Szinte 

lehetetlen velük beszorulni az erődbónuszuk miatt, és a zöld hexagonok pozíciói is nagyon 

kedvezőek a játéktáblán. Az erődjüket már az első körben érdemes megépíteniük, mert az 

ingyen (és bármelyik erdőre) lerakható kunyhó nagyon sokat érhet bármely felállásban. Ez 

utóbbi miatt népszerű választás bármilyen felállás mellett. Nem nagyon van hátrányuk, az 5 

plusz Győzelmi Pont a városalapításkor is sokat érhet, de könnyen lehet velük 

meggondolatlanul (koncepció nélkül) pakolni a kunyhókat. 

 

 



NOMÁDOK 

A nomádok sivatagi lovas nép. Életük folyamatos vándorlás. Lakóépületeiket a mai napig egyszerű, könnyű anyagú sátrakból 

építik, ily módon rendkívül gyorsan nagy területeket tudnak benépesíteni. A nomádok kizárólag sivatagban települnek le, és 

lovas hordáik képesek akkora homokvihart kelteni, hogy a sivatag a szomszédos területekre is átterjedjen. 

Faji képesség: A játékot 2 helyett 3 lakóházzal kezded. A harmadik lakóházadat az után tedd fel, hogy mindenki felhelyezte 

második lakóházát. (Ha a káoszmágusok is játékban vannak, ezt az előtt kell megtenned, hogy a káoszmágusok játékosa 

felhelyezné egyetlen lakóházát.) 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után kapsz egy akciójelzőt. Akció fázisonként egyszer, speciális akcióként, saját 

területtípusoddá alakíthatsz egy épületeddel közvetlen szomszédságban álló területet. (Homokvihar – hajózással és híddal nem 

használható). Ezen a területen utána azonnal fel is építhetsz egy lakóházat, az építési költség kifizetése mellett. Jelezd a 

frakciótábládon az akciójelződdel, hogy használtad ezt a speciális akciót. (Ez nem minősül ásóhasználatnak). 

„Vágtatunk a végtelenbe a Nagy Sivatag ösvényén, lépteink nyomát forró szél és aszály 

kíséri szüntelen…” 

A nomádok a legtöbb szempontból átlagosnak mondhatók, kifejezetten egyszerűen 

játszhatók, mivel az alap képességük és erődjük rugalmasabb kezdeti lehetőségeket biztosít 

nekik a különböző fajok többségénél. Bevezető játékokra és főleg kezdőknek ajánlottak, 

ugyanis könnyű velük kibontakozni – főként 2-3 játékos esetében. Az ingyenes 

területszerzés lehetősége miatt az építkezés, fejlesztés élményét is nagyobb mértékben 

képesek biztosítani. Hátrányuk, hogy a kezdő pozícióik eléggé determináltak – leginkább a 

nagyobb kiterjedésű területekre vonatkozva, és kissé nehézkes velük a halmozott 

pontszerzés. 

 

FAKÍROK 

A fakírok fizikai igényeiket a legkisebbre csökkentették, hogy ezzel elképesztő mértékben növeljék spirituális energiájukat. 

Belsőjük oly mértékben meghaladja anyagi létüket, hogy képesek különféle tárgyak, például szőnyegek lebegtetésére. A szőnyeg 

nagyon kényelmes repülő eszköz, ha tudod, hogyan irányítsd. Ellentétben a boszorkákkal, a fakírok nagy szállítási kapacitással 

bírnak. Ez a frakció a sivatagot preferálja élőhelyéül, mivel mérsékelt növény- és állatvilágával az illeszkedik legjobban meditatív 

életstílusukhoz. 

Faji képesség: Amikor a „Területformálás és építkezés” akciót választod, kihagyhatsz egy területet vagy folyómezőt, ha elköltesz 

1 papot. (Repülőszőnyeg). 4 Győzelmi Pontot kapsz minden alkalommal, amikor a repülőszőnyeg képességedet használod. Nem 

használhatod ezt a képességet olyan területre való építkezésre, amit repülőszőnyeg használata nélkül is elérsz (azaz nem 

használhatod pontszerzésre úgy, hogy szomszédos területeket kötsz össze vele, vagy olyan nem szomszédost, ami másik 

területeddel szomszédos). A játék végi pontozáskor minden épületed, amelyet repülőszőnyeggel el tudnál érni, szomszédosnak 

minősül. (Függetlenül attól, hogy hány papod maradt). A fakírok számára a hajózás nem elérhető. 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után 1 helyett akár 2 területet/folyómezőt is átugorhatsz, 

amikor a repülőszőnyeg képességedet használod. (Ez a játékvégi pontozásodkor is érvényes). 

„Az idő urai és az örök körforgás papjai vagyunk: az élet fájdalom, a fájdalom könnyedség, a 

könnyedség lebegés, a lebegés az élet.” 

A fakírok jóval kevésbé rugalmasak a játék első fordulóiban, mint sivatagi társaik, ezért 

viszonylag és általában nehézkes velük kibontakozni, így kezdőknek nem igazán ajánlottak. A 

mana biztosítása számukra kulcsfontosságú – az erődjük nem termel körönként egyet sem, 

de ennek – és a magas felhúzási költségének – ellenére a bónuszképessége miatt 

mindenképp érdemes megépíteni. A játék közepétől a papok felhalmozásával és ügyes 

használatával viszont könnyen építhetnek kiterjedtebb birodalmat, és pl. a kegylapkák jó 

megválasztásával és a forduló-bónuszok segítségével rengeteg Győzelmi Pontot 

szerezhetnek.  



MÉRNÖKÖK 

A mérnökök kezdetben hegylakó törzsként megközelíthetetlen völgyekben és szakadékokban éltek. Idővel megtanulták, hogyan 

építhetnek hidakat és hegyi utakat, amelyekkel összeköthetik lakóhelyeiket. A természet technológiával való uralása igencsak 

kedvükre való. Bonyolult építési terveiket látván a többi nép számára igazi különcök ők. 

Faji képesség: Akcióként elkölthetsz 2 munkást, hogy építhess egy hidat. (Ezt az akciót egy forduló során többször is 

használhatod. Ettől a képességedtől függetlenül használhatod a hídépítés hatalomakciót is.) 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után minden alkalommal, amikor egy forduló során passzolsz, kapsz 3 Győzelmi Pontot minden 

olyan megépített hidad után, amely két épületedet köti össze. 

„A szikla formálása a legmagasztosabb alkotás: tudomány és művészet, szellem és lélek, vér 

és verejték egyszerre. A világot összekötő erőt számokkal és szerszámokkal egyedül mi 

teremtjük.” 

A mérnökökkel annak ellenére, hogy nagyon olcsók az épületeik nehéz játszani, ezért 

kezdőknek nem igazán ajánlottak, a tapasztaltabb játékosoknak viszont nagyon érdekes és 

élvezetes élményt nyújthatnak. A kezdő pozícióik erősen determináltak, ezért jól meg kell 

gondolni, hogy mikor választjuk őket (pl. a boszorkák elég könnyen „betehetnek” nekik). Az 

erődjük és a hidak felépítése kötelező számukra, ezzel rengeteg Győzelmi Pontot 

gyűjthetnek. Előnyük, hogy nagyon olcsók az épületeik, de ennek ellenére könnyen 

beszorulhatnak, főleg a játék elején. 

 

TÖRPÉK 

A törpék folyton kincsek és értékes ércek után kutatnak, ezért folyamatosan ássák a területeket. Bányáik rendszerint a 

hegyekben, illetve azok alatt vannak, ám nagy hevületükben előfordul, hogy szomszédos területek alatt is átásnak. Még ha 

szomszédságukban más frakciók tartózkodnak is, azok gyakran nem is veszik ezt észre, csak amikor a törpék már feltűnnek a 

másik oldalon. Ásás közben a törpék olyan sok földet gyűjtenek össze, hogy abból képesek újabb hegyeket építeni, így a 

következő generációjuknak is lesz mit újra és újra átásni. 

Faji képesség: Amikor a „Területformálás és építkezés” akciót választod, kihagyhatsz egy területet vagy folyómezőt, ha elköltesz 

2 munkást. (Alagútásás). 4 Győzelmi Pontot kapsz minden alkalommal, amikor az alagútásást használod. Nem használhatod ezt a 

képességet olyan területre való építkezésre, amit alagútásás nélkül is elérsz (azaz nem használhatod pontszerzésre úgy, hogy 

szomszédos területeket kötsz össze vele, vagy olyan nem szomszédost, ami másik területeddel szomszédos). A játék végi 

pontozáskor minden épületed, amelyet alagútásás útján el tudnál érni, szomszédosnak minősül. (Függetlenül attól, hogy hány 

munkásod maradt). Nem hajózhatsz.  

Erődbónusz: Az erőd megépítése után 2 helyett csak 1 munkást kell fizetned az alagútásásért. 

„Üdvözlünk a Föld megmunkálói, a Sziklába vájt városok népének birodalmában. Beléphetsz 

hozzánk, de óvakodj, mert a végtelen és sötét útvesztők a mélység homályába vesznek, és 

örökre foglyul ejthetnek, Idegen.” 

A törpékkel való hatékony játékhoz is szükséges némi tapasztalat. A faji képességükre épített 

stratégiával és a megfelelő kegylapkák választásával rengeteg Győzelmi Pontot 

szerezhetnek, ezért érdemes megépíteniük az erődjüket, és mindenképp megoldaniuk a 

munkásutánpótlást. A kezdő területeik viszonylag determináltak, de könnyen ki tudnak 

bontakozni néhány jól időzített döntés segítségével. Hátrányuk, hogy gyorsan elkölthetik a 

munkásaikat, és ezáltal könnyebben beszorulhatnak. 

 

 



SELLŐK 

A sellők bájos vízi lények, akik Terra Mystica vizeiben élnek, és folyóin keresztül utaznak. A bájuk sokakat megtéveszt, akik bele 

sem gondolnak, hogy a sellők legszívesebben egész Terra Mysticát egy nagy óceánná változtatnák. A sellők képesek 

kettéválasztani farokuszonyukat, és így két lábon a szárazföldre lépni; ám csak akkor tesznek így, amikor egy új szárazföldi 

területet vízzel árasztanak el vagy amikor erőforrásra van szükségük úszó városaik felépítéséhez. 

Faji képesség: Városalapításkor átugorhatsz egy folyó mezőt. (Eldöntheted, hogy mikor és hol használod ezt a képességet, nem 

vagy rákényszerítve. Amikor így alapítasz várost, a városlapkát helyezd a folyó mezőre. Természetesen hidat is építhetsz a 

normális szabályok szerint.)A hajózássávon 1 egységen kezdenek és 5 egységig fejleszthetik. 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után azonnal és csak egyszer, hajózási értékedet eggyel ingyen fejlesztheted. Ezért nem kell 

kifizetned az 1 papból és 4 pénzből álló árat. (A frakciótábládon látható, fejlesztésért járó Győzelmi Pont jutalmat ugyanúgy 

megkapod) 

„A Jég erő, a Víz változás. Az Áramlás bennünket segít és messzire visz: lassan és biztosan 

hullámokkal borítjuk be a világot.” 

A sellők a játékban megtalálható fajok közül talán a legrugalmasabbak, főként a játék elején 

– jó kezdeti felállással és a megfelelő bónuszlapka választásával akár hat kunyhót is 

lerakhatnak az első fordulóban. Viszonylag gyorsan lehet velük várost építeni, de stratégiai 

szempontból a kezdeti pozícionálásuk nagyrészt leszűkül a folyóparti területekre. Kezdőknek 

nem feltétlen ajánlottak, de néhány játék után mindenképp érdemes őket kipróbálni. 

Hátrányuk, hogy nagyon érzékenyek a folyóparti mezőkre, és ezek esetleges 

elérhetetlensége elvághatja, vagy nagyon lelassíthatja a kibontakozásukat. 

 

TENGERLAKÓK 

Az összes frakció közül a tengerlakók népe a legszociálisabb. Egyszerűen nem képesek magányosan létezni. Általában nagy 

csoportokban, legtöbbször a víz alatt mozognak, de a szárazfölddel sincsen semmi bajuk. Amikor egy tengerlakó új feladattal 

találja magát szemben, biztos lehet abban, hogy barátai és családtagjai személyében erős támogatásra lel majd. Így e nép képes 

még a legnehezebb feladatokkal is megbirkózni. 

Faji képesség: Városalapításkor kapsz 3 munkást. 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után kapsz egy akciójelzőt. Akció fázisonként egyszer, speciális akcióként egy lakóházadat 

kereskedőházzá fejlesztheted. Ezért a fejlesztésért nem kell sem munkással, sem pénzzel fizetned. Jelezd a frakciótábládon az 

akciójelződdel, hogy használtad ezt a speciális akciót. 

„Ha meg mik sok messzi épít fel oda, csoda város Bub-orék ohh, benne vízi abba város csoda mi sok lenni messzi-messzi Szap-

ora.” 

A tengerlakók épületei a legdrágábbak a játszható fajok közül, ezért relatív értelemben a 

speciális akciók és lapkák bónuszai számukra kevesebbet érnek, viszont a fejlesztéseik ily 

módon olcsóbbak. Viszonylag rugalmasak, főleg a kezdeti erőforrásaik magas száma miatt. Az 

erődbónuszukat szinte kötelező kihasználniuk, mivel ennek segítségével másoknál hamarabb 

és egyszerűbben építhetnek fel városokat, és Győzelmi Pontban is elhúzhatnak. Hátrányuk, 

hogy igen költséges velük az építkezés, és e miatt könnyen elakadhatnak a játék közepe 

tájékán. Stratégiai szempontból magas az újrajátszhatóságuk, kezdőknek és haladóknak is 

egyaránt remek játékélményt biztosítanak. 

 

 

 



KÁOSZMÁGUSOK 

A káoszmágusok nagyra becsülik a pusztítás erejét, és a kietlen pusztaságon érzik legjobban magukat. Dicsőítik a tűz erejét, és a 

föld alatt folyamatosan lávafolyók után kutatnak, hogy lávakitöréseket gerjesszenek, ezzel további területeket pusztasággá 

formálva. A káoszmágusok még egy félelmetes erő birtokában vannak – képesek megállítani az időt, hogy zavartalanul tudjanak 

pusztítást végezni környezetükben. 

Faji képesség: A játékot egyetlen lakóházzal kezded. Ezt a lakóházat azután helyezheted fel a táblára, miután mindenki más 

felhelyezte induló lakóházait. (Ha a nomádok is játékban vannak, te azután teszed le a lakóházadat, hogy a nomád játékos 

letette harmadik lakóházát is.) Templom és szentély építésekor 1 helyett 2 kegylapkát választhatsz. (A kegylapkákat olyan 

sorrendben választhatod ki és hajthatod végre, amilyen sorrendben szeretnéd.) 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után kapsz egy akciójelzőt. Fordulónként egyszer, speciális akcióként, egymás után két akciót 

hajthatsz végre. (Amikor dupla kört játszol, egymás után két, bármilyen akciót végrehajthatsz. Ne feledd, hogy a passzolás is egy 

akciónak számít.) Jelezd a frakciótábládon az akciójelződdel, hogy használtad ezt a speciális 

akciót. 

„A Négy Elem egységének és ellentétének mesterei vagyunk. A világ illúzió, a mágia hatalom, 

a Pusztaság élet, a Káosz beteljesülés – a változás bennünket szolgál.” 

A káoszmágusok talán az egyik legnehezebben játszható faj. A játék kezdetekor a legkevésbé 

rugalmasak, de a jó kezdő pozíciójuk felvételével, a kegy- és bónuszlapkák ügyes 

kihasználásával és a hajózásuk fejlesztésével nagyon rugalmassá válhatnak. Hátrányuk, hogy 

egy kicsit is rossz pozícionálással és nem megfelelő épületek felhúzásával gyakorlatilag 

beszorulnak, és élvezhetetlenné válik velük a játék. Előnyük a dupla akció és kegylapka, 

melyek jól kihasználva komoly előnyt biztosíthatnak számukra. 

 

ÓRIÁSOK 

Az óriások hatalmas teremtmények, elképesztő fizikai erővel. Képesek egész fákat kitépni a földből, sőt, könnyedén tesznek 

egész hegységet a föld színével egyenlővé – és ami azt illeti, mindezt még élvezik is. Képesek egy pillanat alatt bármilyen tájat 

pusztasággá alakítani. Egyes óriások próbálkoztak más területtípusok előállításával is, de végül azokból is pusztaság lett… 

Meglehet, nincs meg az ügyességük a finomabb munkákhoz. 

Faji képesség: Területformáláskor pontosan 2 ásót kell fizetned azért, hogy bármilyen területtípust – még ha hegységről vagy 

sivatagról van is szó – saját területeddé alakíts. (Ha a III. fázis során kultuszjutalom gyanánt csak egy ásót kapsz, azt nem tudod 

felhasználni, elvész.) 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után kapsz egy akciójelzőt. Fordulónként egyszer, speciális akcióként, kapsz két ingyenes ásót, 

hogy saját területeddé alakíts egy számodra elérhető (tehát egy épületeddel közvetlen vagy közvetett szomszédságban álló) 

területet. Ezen a területen utána azonnal fel is építhetsz egy lakóházat, az építési költség kifizetésével. Jelezd a frakciótábládon 

az akciójelződdel, hogy használtad ezt a speciális akciót. 

„Az aprók és sokak szüntelen harcukkal háborgattak minket, ezért felébredtünk évszázados 

álmunkból. Most lassan elhagyjuk erődjeinket, hogy háborúba induljunk, és pusztulást 

hozzunk a világra. Végül így vagy úgy, de újra megpihenünk.” 

Az óriások talán a „legsablonosabbak” a fajok közül, velük nem igazán tudunk speciális 

stratégiát követni. Az erődjük felépítése kötelező, e nélkül gyakorlatilag nincs esélyük a 

győzelemre. Kezdőknek nem ajánlottak, de a tapasztaltabb játékosok segítségével jó 

tanulófaj lehetnek. Hátrányuk, az egysíkú stratégia, előnyük, hogy nem nagyon tudnak 

beszorulni, és a hajózás jól időzített fejlesztésével akár három várost is könnyen építhetnek. 

 



ALKIMISTÁK 

Az alkimisták arra törekednek, hogy minél jobban megértsék és saját hasznukra fordítsák, ahogy a négy elem formálja a világot. 

Ismerik az arany készítésének tudományát is – ám ez nagyon bonyolult folyamat, így csak akkor élnek vele, ha igazán szükségük 

van rá. Az alkimisták szeretnek a mocsarakban élni, mivel ez a vidék biztosítja számukra az aranyhoz szükséges ként és más 

alapanyagokat. 

Faji képesség: Bármikor 1 Győzelmi Pontot 1 pénzre vagy 2 pénzt 1 Győzelmi Pontra cserélhetsz (akción kívül). Ezt bármikor és 

akárhányszor megteheted (Bölcsek köve). 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után azonnal és csak egyszer, kapsz 12 hatalmat. Mostantól a játék végéig, amikor ásol, 

felhasznált ásónként 2 hatalmat kapsz. (Függetlenül attól, hogy milyen úton jutottál ehhez az 

ásóhoz) 

„Mi vagyunk az Ötödik Elem őrzői: kezünkben tartjuk a Bölcsek Kövét – a titok a miénk, és 

megtartjuk az idők végezetéig.” 

Az alkimisták faji képességük és erődbónuszuk miatt gyakorlatilag sohasem szenvednek 

hiányt a pénzből, ezért a játék elején gyorsan ki tudnak bontakozni a megfelelő pozíciók 

elfoglalásával. Ettől függetlenül egy átlagosnak mondható faj, ezért kezdőknek is ajánlott. Az 

erődjüket érdemes minél hamarabb megépíteni, főleg a 12 mana és a fordulónkénti 6 pénz 

miatt. Meghatározó hátrányuk lényegében nincs, talán csak a Győzelmi Pontok váltásának 

csábítása. 

 

ÉJFATTYAK 

Azt mondják, az éjfattyak gonosz és hízelgő teremtmények, akik az óvatlan utazókat mocsaraikba csalogatják, ott kirabolják, 

majd megfojtják őket. Csak néhányan próbálták igazolni ezeket a pletykákat. Az éjfattyak népe meglehetősen képzett a négy 

elem kultuszában – ez biztos. Papjaik hatalmas tudásukkal képesek egész területeket elmocsarasítani. 

Faji képesség: Amikor területet formálsz át, (munkások helyett) pappal fizetsz az ásásért. Fizess ki 1 papot, és kapsz 2 Győzelmi 

Pontot a területformálás minden lépése után. 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után azonnal és csak egyszer, legfeljebb 3 munkásodat egy-egy papra cserélheted 

(Papszentelés). (Ha az erőd építésével várost is alapítasz, és a két munkást biztosító városlapkát választod, akkor ezeket az 

újonnan szerzett munkásokat is felhasználhatod papszenteléskor). 

„Papok vagyunk. A Sötétség szolgálói vagyunk. Némán és éberen figyelünk és várunk… a lelked a miénk lesz.” 

Az éjfattyak talán a játékban megtalálható legérdekesebb faj – a papokkal való ásás 

használata stratégiai szempontból nagyon fontos elem. Nehezebben játszhatók hatékonyan, 

főként az időzítés szempontjából (pl. papok helyezése a kultuszsávra), de a győzelmi pont 

halmozásának lehetősége miatt tapasztaltabb játékosok számára talán az egyik 

„legkívánatosabb” faj. A papok utánpótlásának biztosítása náluk kulcsfontosságú, ezért 

érdemes több templomot is építeni velük. Hátrányuk, hogy a játék elején kevésbé 

rugalmasak, és könnyen beszorulhatnak egy-egy meggondolatlan döntés után. Előnyük, hogy 

rengeteg Győzelmi Pontot szerezhetnek, ha a fordulólapkák bónuszaihoz megfelelő stratégiát 

választanak. 

 

 

 

 



JÉGTÜNDÉREK 

A régi mondák szerint a jégtündérek egykor a sellők csoportjához tartoztak. Ugyanúgy barátságosak és kedvesek, de csak a hideg 

és a fagy teszi őket boldoggá. A jégtündérek szeretik az ajándékokat – adj nekik valamit, és ők többé nem engedik el, főleg, mert 

a legtöbb dolog odafagy a kezükhöz! Ezért, noha barátságosnak tűnnek, óvakodj kezet rázni egy jégtündérrel. 

Faji képesség: A jégtündéreket választva a játékos kap egy általa választott kegylapkát is. 

Azonnal a jelzett számnak megfelelően előre lép az adott kultusznál, és ha úgy alakul, ezáltal 

hatalomhoz jut. Ha a választott kegylapkán jövedelem van, akkor ezt a jövedelmet az első (és 

minden rákövetkező) forduló I. fázisában megkapja. Az adott kegylapka egyéb képességeit az 

első (és minden rákövetkező) forduló II. fázisában lehet felhasználni. 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után minden fordulóban, amikor passzol, 3 Győzelmi 

Pontot kap mindegyik, a táblán lévő temploma után. 

 

 

 

 

 

JETIK 

A jetik nem léteznek. Nem, még Terra Mysticán sem. De vannak pletykák a civilizációval leszámolt, gleccseren és úszó 

jégtáblákon élő remetékről, akik évekig nem borotválkoztak. Ügyes művészeknek mondják őket, akik eladják az embereknek 

jégszobraikat, miközben a küszöbön álló jégkorszakról szóló rémmesékkel ijesztgetik őket. Később, amikor a jégszobor elolvad a 

kandallón, a vevő megkérdőjelezi, hogy valóban találkozott-e a jetivel vagy csak álmodta. 

Faji képesség: Amikor egy játékos egy játéktáblára nyomtatott hatalomakciót választ, eggyel 

kevesebb hatalmat fizet. Az erődje és a szentélye 4 hatalmat ér (ami fontos, amikor más 

játékos épülettevékenységéért kap hatalmat, és amikor várost alapít). 

Tipp: Tegyél emlékeztetőül egy hatalomjelzőt ezekre az épületekre. 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után a játékos még akkor is végrehajthatja a játéktáblára 

nyomtatott hatalomakciót, ha már végrehajtották azt (akár az adott játékos, akár egy másik 

játékos). Ha olyan hatalomakciót választ, amit még senki nem hajtott végre, akkor a szokásos 

módon takarja le egy akciójelzővel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÁRKÁNYURAK 

Sok a szóbeszéd a sárkányurak és a sárkányok közötti rokoni kapcsolatról. Némelyek szerint megérzik a hamarosan kitörő 

vulkánokat. A sárkányúr a sárkányát egy vulkánon túli megfelelő helyre tudja vezetni, ahol a sárkány meditálva és tüzet okádva 

egy kitörést idéz elő. (A tűzokádás nagyon meditatív cselekvés a sárkányoknál.) Mind a sárkányurak, mind a sárkányok hasznot 

húznak ebből az együttműködésből – a sárkány egy új vulkánt kap fürödni vagy grillezéshez, és a sárkányúr saját céljaira 

használhatja fel ezt a hatalmat. 

Faji képesség: A játékosnak hatalomjelzőket kell használnia a terep átalakításához. (A felszínátalakításhoz használt 

hatalomjelzőket le kell venni a frakciótábláról.) A játékos egy másik játékos szülőföldterepét 2 hatalomjelzőért alakítja át 

vulkánná. Minden egyéb tereptípus költsége 1 hatalom. (A jégtündéreknek, a jetiknek és a folyójáróknak nincs szülőföldterepük. 

A jég nem alakítható át.) A játékosnak minden szükséges hatalomjelzőt el kell távolítania egy 

vagy több tárolójából. A játékos az akcióval vagy kultuszbónusszal szerzett ásót nem 

használhatja fel terepátalakításra. Ehelyett 1 hatalomjelzőt kap az általános készletből 

frakciótáblája I. tartályába minden megszerzett ásó után. (Így lehetséges, hogy 12-nél több 

hatalomjelző lesz a tárolóiban. Ha egy pontozólapka Győzelmi Pontot ad a felhasznált 

ásókért, akkor ő is megkapja a Győzelmi Pontokat.) 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után azonnal, és csak egyszer, a játékos a játékosok 

számával egyenlő számú hatalomjelzőt kap az általános készletből, a frakciótáblájának I. 

tárolójába. (Így lehetséges, hogy 12-nél több hatalomjelző lesz a tárolóiban.) 

 

 

 

 

AKOLITUSOK 

Technikailag az akolitusok eretnekek – a többi csoport szerint. Nem elégszenek meg azzal, hogy csak a kultuszokban imádják az 

elemeket. Az akolitusok inkább használják az elemek hatalmát, amivel vulkánkitöréseket okoznak. Kis szikrát lehet megfigyelni a 

szemükben, amikor a kitörő vulkán forró magmája kiömlik. Néhányan azt mondják, ez megszállottság, de ez talán csak annak az 

öröme, hogy a tájat egyetlen ásóvágás nélkül képesek megváltoztatni. 

Faji képesség: A terepátalakításhoz kultuszpontokat kell használniuk. Egy másik játékos szülőföldterepének vulkánná alakítása 4 

kultuszpontba kerül. Minden egyéb tereptípus költsége 3 kultuszpont. (A jégtündéreknek, a jetiknek és a folyójáróknak nincs 

szülőföldterepük. A jég nem alakítható át.) A 3 vagy 4 kultuszpont kifizetésénél a játékos ennyi mezővel mozgatja lejjebb jelzőjét 

egyetlen kultuszsávon. (A játékos nem veszít hatalmat a kultuszsávon való lefelé haladás 

során, de újra és újra megkapja azt, amikor felfelé halad.) A játékos az akcióval vagy 

kultuszbónusszal szerzett ásót nem használhatja fel terepátalakításra. Ehelyett minden 

megszerzett ásóért 1 lépést megy előre egy általa választott kultuszsávon. (Ha több ásót kap, 

akkor mindhez választhat különböző kultuszsávot. Ha egy pontozólapka Győzelmi Pontot ad a 

felhasznált ásókért, akkor ő is megkapja a Győzelmi Pontokat.) 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után eggyel többet léphet előre minden, a kultuszsávra 

küldött papért, vagyis 3/2/1 helyett 4/3/2 lépést. 

 

 

 

 

 



Első pillantásra az alakváltók nagyon barátságos és elragadó teremtmények. Olyanok akarnak lenni, mint te, úgy akarnak kinézni, 

mint te, úgy akarnak élni, mint te, és még azt is akarják csinálni, amit te. Először hízelgésnek veszed, de hamarosan kezd 

aggasztóvá, sőt, ijesztővé válni. Mert ha hagyod, átveszik feletted az uralmat… 

Faji képesség: Amikor a játékos legalább egyik szomszédja, a játékos épülettevékenysége miatt hatalomhoz jut (és kéri a 

hatalmat), akkor a játékos azonnal kap 1 hatalomjelzőt az általános készletből a III. tárolójába, amennyiben vállalja, hogy 1 

Győzelmi Pontot veszít e miatt. (A játékos épülettevékenységenként maximum 1 hatalomjelzőt kap, függetlenül attól, hogy hány 

szomszédja jutott hatalomhoz. Így lehetséges, hogy 12-nél több hatalomjelző lesz a tárolóiban). Amennyiben nem akar Győzelmi 

Pontot feláldozni, akkor nem kap semmit. Ha az összes szomszéd visszautasítja a hatalmat, akkor a játékos jelző helyett 1 

hatalmat kap (vagyis áttesz egy hatalomjelzőt a normál szabályok szerint). (A kultistákhoz hasonlóan, szomszédok nélkül ezekből 

a dolgokból nem részesül.) 

Erődbónusz: Az erődöt megépítve a játékos képes lesz megváltoztatni szülőföldje 

tereptípusát bármilyen olyan tereptípusra, mely a játékban részt vevő egyik csoportnak sem 

a szülőföldterepe. (A jégtündéreknek, a jetiknek, a folyójáróknak és a sárkányuraknak 

nincs szülőföldterepük.) A szülőföldterep megváltoztatása 5 hatalomba kerül, amit vagy 5 

hatalomjelző III. tárolóból az I. tárolóba mozgatásával vagy a saját frakciótábláról 5 

hatalomjelző levételével (amelyik tárolóból a játékos szeretné) lehet kifizetni. Ez akciónak 

számít, melyet a játékos fordulónként többször is végrehajthat (külön körökben). Az új 

szülőföldterep jelzéséhez a játékos az átalakításkörének megfelelő tereptípusára teszi át az 

alakváltógyűrűt. A játékos megtartja azokat a játékelemeket, melyeket eddig is használt. 

  

A folyójárók partlakók, a hullámzó víz közelségére van szükségük a boldogsághoz. Réges-régen a papjaik felfedezték, hogy nem 

igazán számít, hogy milyen tereptípuson élnek – ez Terra Mysticán egy hallatlan felfedezés. Egyébként kifejezetten 

ártalmatlanok. Friss halak sütése a tűzrakó helyen, és egy távoli lant zenéjének hallgatása minden, amire a folyójáróknak igazán 

szükségük van az életben.

Faji képesség: Folyójáróként a játékos nem tud terepet átalakítani, hanem inkább felszabadít többféle tereptípust, ahol 

letelepedhet: minden alkalommal, amikor a játékos papot kap – ahelyett, hogy a saját készletéből venné el –, a terepköre egyik 

mezőjéről vehet el egy papot, melyet visszatesz a saját készletébe. Innentől kezdve letelepedhet az újonnan elérhetővé vált 

terepre. A játékos ezt a képességét mindig használhatja, amikor papot kap, attól függetlenül, hogy azt hogy szerezte. 1 pénz 

megfizetése mellett, amennyiben új terepet tesznek elérhetővé, 2 pénz megfizetése mellett, amennyiben egy másik játékos által 

használt szülőföld terepet tesznek elérhetővé. 

Papok felhasználására vonatkozó szabályok: 

I. Bevétel fázisban kapott pap: (templomból, szentélyből, bónuszlapkáról) meglévő pénz 

megfizetése mellett (előző fordulóból hagyott), vagy ha egyúttal volt pénz bevételünk is. 

Átváltás (hatalmi pontból, munkásból) nem engedélyezett! (a játékosnak az előző 

fordulójában, passzolás előtt kellett volna megtennie) 

II. Akció fázisban kapott pap: (hatalomakcióból, városlapkából, vagy 5 hatalom pappá 

átkonvertálásából) a pénz bejöhet hatalom/munkás/papok átkonvertálásából 

III. Kultuszjutalmak és forduló vége fázisban kapott pap: (kultuszsávon elért jutalomból 

adódóan a pontozólapka jobb oldala által) meglévő pénz mellett (II. fázisból meghagyott); 

átváltás nem engedélyezett (a játékosnak azelőtt kellett volna megtennie, mielőtt passzolja 

a II. fázist) 

Erődbónusz: Az erőd megépítése után azonnal, és csak egyszer, a játékos legfeljebb két 

hidat ingyen építhet. 


