
 

JÁTÉKSZABÁLY 



 

TARTOZÉKOK 

élelem agyag búza kő fa 
33 semleges szerződés 

KÖDFÁTYOL-VÖLGYE MOST EMELKEDETT KI ABBÓL A SÖTÉT KORSZAKBÓL, MELYBEN 
ÉVSZÁZADOKON KERESZTÜL LÉTEZETT, AMIKOR SZÖRNYŰ TEREMTMÉNYEK ÉLTEK A 
FÖLDJÉN. ELJÖTT A BÁTOR FELFEDEZŐCÉHEK IDEJE, HOGY KERESZTÜL UTAZZANAK A KÖDÖS  

ÖSVÉNYEKEN, AHOL ERŐFORRÁSOKAT KITERMELVE, ÉPÜLETEKET ÉS VÁROSOKAT ÉPÍTSENEK AZ 
ELPUSZTÍTOTT NAGYVÁROSOK ROMJAIN. A VÖLGY VISSZANYERI MAJD JÓLÉTÉT ÉS BÉKÉJÉT, 
AMELYBEN TI LEHETTEK ENNEK A TERÜLETNEK A HŐSEI! 

A 

1 játéktábla 

8 magánszerződés 

4 céhtábla (minden játékosnak 1) 

42 kártya: 

2 játékos oldal 3-4 játékos oldal 

Kezdő oldal Haladó oldal 

1 játékvége-kártya 

24 építési teleklapka négy különböző színben  
(12 fél-hatszöglapka a 3-4 játékos, és 12 hatszöglapka a 2 
játékosmód esetén) 

60 mezőlapka 

20 kitermelés-jelölő 

5 különleges kitermelés-jelölő 

20 épületjelölő (minden játékosnak 5) 

12 mesterember (minden játékosnak 3) 

90 erőforrás-jelölő: 



 

A TÁBLÁK BEMUTATÁSA 

Szerződéskártyák mezője 

Üres mezőterület 

Játékvége-kártya helye 

Tiltott területek 

Kitermelés-jelölő 
a mezőn 

Kitermelés  

Nem használt 
mezők. A játék 

csak a hatszögletű 
lapkákon zajlik. JÁTÉKTÁBLA 

CÉHTÁBLA 

Építési telkek 
helye 

Raktármező 

Mesteremberek 

Felfedezőhelyek (ide 
kerülnek a mezőlapkák) 

Akció-áttekintő 

Épületjelölők helye 

Nem használt területek 

Romok 

Semleges szerződések húzó-
paklija 

Megkövült erdő 

Ködterület 



 

ELŐKÉSZÜLETEK 4 JÁTÉKOS RÉSZÉRE 

Helyezzétek a játéktáblát az asztal 
közepére. Az első játékhoz javasoljuk, 
hogy a tábla kezdőknek szóló oldalát 
használjátok. 

 

A közös készlet kialakításá- 
hoz, tegyétek az erőforrásokat 
a játéktábla mellé. 

 

 Véletlenszerűen válasszatok ki egy kezdőjátékost, aki 
keverje meg a magánszerződés-kártyákat és 
mindenkinek osszon belőle 2-2 lapot. 

 Ezután keverje össze a semleges szerződéskártyákat is, 
amit tegyen a táblára képpel lefelé. A pakli legfelső 4 
lapját fordítsa fel és rakja tábla megfelelő helyére. 

 A játékvége-kártyát pedig tegyétek a táblán jelzett 
mezőre. 

 

 Véletlenszerűen válasszátok ki az egyik 
különleges kitermelés-jelölőt, és tegyétek 
vissza a játék dobozába, erre már nem lesz 
szükségetek a későbbiekben. 

 Keverjétek meg a megmaradt kitermelés-
jelölőket (a különlegeset és a hagyományo-
sat), és helyezzétek képpel lefelé egyesével a 
tábla mezőterületeire, majd fordítsátok az 
ábrákat tartalmazó oldalára. 

A négy különleges kitermelés-jelölőt 
cseréljétek le a rajtuk feltüntettet 
erőforrásokra úgy, hogy mindenhova 5-
5 darabot tegyetek a jelzett fajtából. Ez a 
4 helyszín egyik játékoshoz sem tartozik, 
ezek a semleges kitermelések területei. 

 

Mindenki vegyen el egy céhtáblát a 
hozzátartozó színben, a tartozékaival együtt. 
Tedd a táblán jelzett helyekre az 5 épületet, a 
3 építési telket, és a 2 mesterembert (a 
harmadik mestert visszateheted a játék 
dobozába). Végezetül tegyél a tábládra négy, 
3 mezőlapkából álló kupacot. 

 

Helyezd a tábla 
mellé a megmaradt 
mezőlapkákat. 

 

Megjegyzés: a 2 és 3 játékosra vonatkozó módosítások a szabályfüzet végén találhatók.



 

A JÁTÉK CÉLJA 

PONTOK GYŰJTÉSE (AMI A DICSŐSÉGET, A HÍRNEVET ÉS A GAZDAGSÁGOT KÉPVISELI A 
JÁTÉKBAN), AMIT FŐKÉNT SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉVEL ÉS A KITERMELÉSEK 
ELINDÍTÁSÁVAL ÉRHETTEK EL. A JÁTÉK VÉGÉN A LEGTÖBB PONTOT SZERZŐ JÁTÉKOS  A 

LESZ A GYŐZTES ÉS A KÖDFÁTYOL-VÖLGY HŐSE! 

JÁTÉKFORDULÓ 

A kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató járását 
követve zajlanak a fordulók.  
A fordulódban a 6 rendelkezésre álló akcióból kell kettőt 
végrehajtanod: 
 A – Mesterember lehelyezése; 

 

B – Építési telek lehelyezése; 
 

C – Ködterület felfedezése; 
 

D – Megkövült erdő felfedezése  
(ez két akciódba kerül); 
 

E – Erőforrás szállítása az egyik építési telkedre; 
 

F – Épület felépítése. 
 Megjegyzés: Többször is végrehajthatod ugyanazt az akciót a 
fordulód során, de a „D” jelű választása 2 akcióba kerül. 
 
A – MESTEREMBER LEHELYEZÉSE 

Helyezd az egyik rendelkezésre álló mesteremberedet 
a táblán található egyik kitermelés-jelölőre. Vedd fel a 
jelölőt és képpel lefelé fordítva helyezd a céhtáblád 
mellé. Ezután a jelölőn feltüntettet mennyiségű 
erőforrást tedd az embered mellé a táblára, megnyitva 
ezzel egy új kitermelést. 
 

Megjegyzés: Mesterembert csak a céhtábládról tehetsz a játéktáblára. 
Nem választhatod ezt az akciót, ha nincs embered a céhtáblán. 
 

KITERMELÉS-JELÖLŐ 

Erőforrások száma 

Erőforrások száma 
2-3 fős játék esetén 

Erőforrás típusa 

Játékvégi pontok 

PÉLDÁUL: A kék játékos lehelyezi az egyik mesteremberét 
a 3 fát jelölő területre. Elveszi az ott található jelölőt, és 

képpel lefelé fordítva a céhtáblája mellé teszi. Ezután lerak 
3 fa erőforrást mesterembere mellé a táblára. 

 

B – ÉPÍTÉSI TELEK LEHELYEZÉSE 

Helyezd a céhtábládon lévő egyik építési területedet egy 
olyan szabad romos területre a játéktáblán, ahol nem 
található másik építési terület, vagy épület. 
Minden romos területre két építési terület helyezhető le, 
ami lehet két különböző, vagy egy játékos birtokában is. 
 

Megjegyzés: 
Nem választhatod ezt az akciót, ha már nincs építési telked a 
céhtábládon. 
  Nem választhatod ezt az akciót, ha több építési telked lenne ez 
által a játéktáblán, mint épületed a céhtábládon. 
 



 

 

 

PÉLDÁUL: A fekete játékos az épület lehelyezése akciót választotta. Az „A” variánst nem választhatja, mert a terület mindkét fele 
már foglalt, de a B, a C, vagy a D opciók még szabadok. 

 

C – KÖDTERÜLET FELFEDEZÉSE D – MEGKÖVÜLT ERDŐ FELFEDEZÉSE 

Vegyél el egy mezőlapkát a céhtáblád baloldali 
kupacából és helyezd azt a játéktábla egyik 
ködterületére. A kiválasztott területnek a követelmé-
nyek egyikének meg kell felelnie:  
  Egy olyan hellyel érintkezik, amelyen már az egyik  

 
 egy üres mezőlapkával, vagy területtel érintkezik (azaz, nincs 
rajta erőforrás vagy kitermelés-jelölő). 
 

elemed van (mesterember, építési telek, épület), VAGY 

PÉLDÁUL: A fekete játékos a ködterület felfedezése akciót 
választotta. Elvesz egy mezőlapkát a táblájáról, és az egyik 
ködterületre kell raknia. Az alábbi példánkban pipával 
jelezzük a választható területeket, amik megfelelnek a 
követelményeknek. 
 

Vegyél el egy mezőlapkát a céhtáblád baloldali 
kupacából és helyezd azt a játéktábla egyik 
megkövesedett erdejére.  A kiválasztott erdőnek a 
követelmények egyikének meg kell felelnie: 
  Egy olyan hellyel érintkezik, amelyen már az egyik  

 elemed van (mesterember, építési telek, épület), VAGY 

 

FONTOS: Ez a fajta felfedezés két akciónak számít, ezért a végre-
hajtása után a fordulód befejeződik. 
 

egy üres mezőlapkával, vagy területtel érintkezik 
(azaz, nincs rajta erőforrás vagy kitermelés-
jelölő). 
 

PÉLDÁUL: A kék játékos a megkövült erdő felfedezése akciót 
választotta. Elvesz egy mezőlapkát a táblájáról, és az egyik 
erdőre kell raknia. Az alábbi példánkban pipával jelezzük a 
választható területeket, amik megfelelnek a követelmények-
nek. Miután kiválasztotta a kívánt erdőt a fordulója véget ér, 
mivel ez két akciónak számít. 
 



 

FELFEDEZŐK 

A felfedezés során a céhtábládon lévő mezőlapkákat 
használod. Minden kupac alján egy felfedezőt találsz 
miután elfogytak a lapkáid. A játék végén ezek a 
felfedezők plusz 2 pontokat jelentenek a pontszámításkor. 
 

Megjegyzés: Ha elfogytak a lapkáid a felfedezésekhez, 
akkor használhatod a közös készletben lévőket, 
amennyiben maradt még belőlük. 
 

E – ERŐFORRÁS SZÁLLÍTÁSA AZ EGYIK  

ÉPÍTÉSI TELKEDRE 
Vegyél el egy erőforrást bármelyik kitermelési 
területről és szállítsd úgy az építési területedre, hogy 
az egy folytonos ösvényt járjon be az üres 
mezőterületeken. Ezek a területek lehetnek a játék 
során lerakott lapkák, illetve kimerült kitermelések 
helyszínei is. 
 

Ha az elszállított erőforrás volt az utolsó a kitermelési területen, 
akkor a mesterember tulajdonosa visszakapja azt, és a céhtáblájára 
helyezi. Így a kitermelés teljesen kimerült, és most már üres 
mezőterületnek tekintjük.  
Ezután már ezen keresztül is közlekedhetünk. 
 

PÉLDÁUL: A fehér játékos az erőforrás szállítását választotta. 
Ezért elvette a kék játékos kitermelt búzáját és elszállította az 
üres mezőterületek folytonos ösvényét követve, az építkezési 
területére. Miután ezzel elvette az utolsó búzát is a területről, 
így kék játékos visszaveheti a mesteremberét. 

Megjegyzések:  

 Egy erőforrás szállítása csak üres területeken engedélyezett. 
  

 

 

A játékostársad építési területére nem szállíthatsz erőforrást. 
Az építési telek lapkájának nem kell pontosan érintkeznie az adott 
oldallal. Lehetséges úgy is leszállítani egy erőforrást az építési 
telekre, hogy az útvonal bármelyik részével érintkezik az egyik 
oldala. 
 Az építési telken lévő erőforrások nem szállíthatók el újra. 
 

F – ÉPÜLET FELÉPÍTÉSE  

Felépíthetsz egy épületet az egyik építési telkeden, ha a 
szerződés teljesítéséhez szükséges összes erőforrást 
összegyűjtötted a helyszínen. A kiválasztott szerződés 
lehet: 

 Az egyik szerződéskártya a kezedben, VAGY 
  a játéktáblán szereplő négy felfordított szerződés 
egyike. 
 

SZERZŐDÉSKÁRTYA 

Név 

Hatás 

Szükséges 
erőforrás 

A játék végén 
szerezhető 

pont. 
erőforrás 



 

ELVÉGZENDŐ FELADATOK EZUTÁN: 

1) Cseréled ki az építési telkedet és a rajta lévő erőforrásokat egy 
épületedre. Az erőforrások visszakerülnek a közös készletbe, az 
építési telek pedig a céhtábládra. 
 

2) A kártya hatását azonnal használhatod, ha szeretnéd. 
 

3) Helyezd a teljesített szerződéskártyát képpel lefelé a táblád mellé. 
Ha ezt a játéktábláról vetted el, akkor pótold a pakliból egy kártyával. 
 
FONTOS: Úgy is megépítheted az épületet az építési telkeden, hogy a 
teljesített szerződéshez képest több erőforrást gyűjtöttél. A többlet 
erőforrásokat tedd a céhtáblád raktárterületére, ezek a végső 
pontozásnál darabonként mínusz 1 pontot fognak jelenteni. 

PÉLDÁUL: A fekete játékos köve, fája és búzája van az egyik 
építési területen összegyűjtve. Elhatározza, hogy felépít egy 
épületet a játéktáblán lévő szerződés alapján, amihez szüksége 
van fára és kőre. A telket és az erőforrásokat kicseréli az egyik 
épületével. Az építési telkét visszateszi a céhtáblájára, a 
felhasznált anyagokat (kő és fa) pedig a közös készletbe.             
A megmaradt búzát a céhtáblája raktárterületére teszi. Ezután 
érvényesíti a kártya hatását és kicseréli az agyagot élelemre, 
majd képpel lefelé fordítva a szerződést, a céhtáblája mellé teszi. 
A táblán lévő üres helyet feltölti egy új szerződéssel. 
 



 

A JÁTÉK VÉGE 

JÁTÉK ADDIG TART, AMÍG AZ EGYIK JÁTÉKOS FELÉPÍTI AZ ÖTÖDIK, EGYBEN AZ UTOLSÓ 
ÉPÜLETÉT. A JÁTÉKOS ELVESZI A JÁTÉKVÉGE-KÁRTYÁT ÉS AZ Ő FORDULÓJA EZZEL VÉGET ÉRT. 
AZ ÖSSZES TÖBBI JÁTÉKOSNAK VAN MÉG EGY UTOLSÓ FORDULÓJA.  A 

EZUTÁN, MINDEN JÁTÉKOS ÖSSZEGYŰJTI AZ ÉPÍTÉSI TELKEIN ÉS A MESTEREMBEREI MELLETT MARADT 
ERŐFORRÁSOKAT, MAJD A CÉHTÁBLÁJA RAKTÁRÁBA TESZI AZOKAT. KEZDETÉT VESZI A VÉGSŐ 
PONTOZÁS. 

ÖSSZEADÁSRA KERÜLNEK: 

A kitermelés-jelölőkön lévő pontokat; 
 

A teljesített szerződéskártyákon lévő pontokat. 
Megjegyzés: A kezedben lévő kártyák után nem jár 
pont; 
 

A céhtábládon lévő felfedezőid után járó 
jutalmakat (2, 4, 6, vagy 8 pont); 
 

A játékvége-kártya után járó 2 pontot (annál a 
játékosnál van, aki kiváltotta a játék végét); 
 

Vonjál le minden erőforrás után egy pontot, ami a 
raktárhelyiségedben van. 
. 

A legtöbb pontot összegyűjtő játékos a nyertes. Egyenlőség esetén a 
győztes az lesz, akinek a kevesebb erőforrás van a raktárában.  
Ha ez is megegyezik, akkor kezet rázhattok egymással és együtt 
örülhettek a sikernek.  
 A VIA NEBULA  JÁTÉK 3 JÁTÉKOS ESETÉBEN 

A játék ugyanaz marad az alábbi kisebb változtatásokkal: 
 

 

 Az előkészületek alatt 4 mezőlapkából álló kupacot tegyél a céh-
tábládra (3 helyett); 
 A kitermelés-jelölők eggyel kevesebb erőforrást termelnek (5 
helyett 4-et, 4 helyett 3-at, 3 helyett 2-öt); 
 

 

Minden játékos 2 magánszerződés-kártyát kap. Azok, amik 
megmaradtak tedd vissza a játék dobozába. 
 

 

A VIA NEBULA  JÁTÉK 2 JÁTÉKOS ESETÉBEN 

A játék ugyanaz marad az alábbi kisebb változtatásokkal: 
 A céhtábla 2 játékosra vonatkozó oldalát használjuk. 

 Az előkészületek alatt, 5 mezőlapkából álló kupacot tegyél a 
céhtábládra (3 helyett); 
 

 

 Kettő helyett, 3 mesteremberrel kezded a játékot; 
 

 A játéktáblán lévő romokra 
csak egy építési telek, vagy 
épület rakható.  
Ezért, a 3 és 4 játékos 
esetében használt fél-hatszög 
alakú építési telkek helyett, 
használd a hatszög alakú 
lapkákat.  
Amint lehelyezted az egyik 
romra az építési területedet, 
onnantól játékostársadat 
elzártad arról a területről. 

 A kitermelés-jelölők eggyel kevesebb 
erőforrást termelnek (5 helyett 4-et, 
4 helyett 3-at, 3 helyett 2-öt); 
 Minden játékos 2 magánszerződés-
kártyát kap. Ami megmaradt, tedd 
vissza a játék dobozába. 

 
 

 



 

A KÁRTYÁK HATÁSA 

KÁRTYÁK ÁLTALÁBAN VALAMILYEN HATÁSSAL RENDELKEZNEK, AMIKET CSAK A 
SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSEKOR TUDUNK FELHASZNÁLNI (ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE). HA NEM 
HASZNÁLJUK FEL A KÁRTYA HATÁSÁT A TELJESÍTÉSKOR, AKKOR AZOK ÖRÖKRE ELVESZNEK, ÉS 

A KÉSŐBBIEKBEN MÁR NEM HASZNÁLHATJUK. NÉHÁNY KÁRTYA HATÁSA ELLENTMONDÁSBAN VAN 
AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKKAL. ILYEN ESETEKBEN A KÁRTYÁN LÉVŐ SZÖVEG AZ IRÁNYADÓ.  

A 

MAGÁNSZERZŐDÉSEK (8) 

NYUGODT VÁROS (2) 

Ez a kártya nem rendelkezik semmilyen 
különleges hatással, de a játék végén 4 pontot 
ér. 
 

EXPRESSZ SZÁLLÍTÁS (2) 

Válassz ki egy tetszőleges erőforrást a közös 
készletből, és helyezd az egyik építési 
területedre. 
 

TITKOS TERV (2) 

Vegyél el egy kártyát a szerződéskártya-
pakliból, amit felhasználhatsz egy épület 
építésére. Most már ezt is magánszerződésnek 
tekintjük.  
 

ÁTVÁGÁS (2) 

Távolítsd el céhtáblád baloldalán lévő két 
mezőlapkádat és tedd a megmaradt mező-
lapkák közé. 



 

SEMLEGES SZERZŐDÉSEK (33) 

BŐSÉG (2) 

Vegyél vissza egy kitermelés-jelölőt a játék-
tábláról, ami már véglegesen kikerül a játékból. 
Az eltávolított lapkán szereplő erőforrásokat tedd 
a játéktáblára mesterember nélkül. 
Ezzel megnyitottál egy semleges kitermelést. 
 
ÉPÍTÉSZ  (1) 

Ez a kártya nem rendelkezik semmilyen hatással, 
de a játék végén 1 pontot ad minden teljesített 
szerződéskártya után, beleértve ezt is. 
 

KALANDOROK (2) 

Lehelyezhetsz egy mezőlapkát egy tiltott területre 
a felfedezésszabályokat figyelmen kívül hagyva. 
 

POLGÁRMESTER (1) 

Ez a kártya nem rendelkezik semmilyen hatással, 
de a játék végén 2 pontot ad minden teljesített 2 
erőforrás-igényű kártya után. 
 

KARAVÁN (2) 

Tegyél vissza 1 erőforrást az építési telkedről, 
vagy a mesterembered mellől a közös készletbe. 

VAGY 
Tegyél vissza 1 erőforrást a raktárterületedről a 
közös készletbe. 
 

Végrehajthatsz még egy extra akciót.  
Megjegyzés: Ha az első akciód az volt, hogy 
teljesítetted ezt a szerződést, akkor így 
lehetőséged van a következő akció során egy 
megkövült erdő felfedezésére is. 
 

SZESZFŐZDE (6) 

LUSTA FELFEDEZŐ (1) 

A szerződés teljesítéséhez az építési telkeden 2 
azonos erőforrásnak kell lennie. Ez a kártya nem 
rendelkezik semmilyen hatással, de a játék végén 
minden feltáratlan felfedező 1 pontot ér. 
 

KIVITEL (2) 

Tegyél vissza legfeljebb 2 erőforrást az építési 
telkedről, vagy a mesterembered mellől, vagy a 
raktárterületedről a közös készletbe.  
 

Kicserélheted az egyik mesteremberednél, vagy az 
építési telkednél lévő erőforrást a közös 
készletben lévővel. 
 

RAKTÁR (6) 

Ez a kártya nem rendelkezik semmilyen hatással, 
de a játék végén 1 pontot ad minden birtokodban 
lévő kitermelés-jelölő után. 
 

KERESKEDŐ (1) 

MŰHELY (4) 

Lehelyezhetsz egy mezőlapkát egy megkövesedett 
erdőre a felfedezésszabályokat figyelmen kívül 
hagyva. 
 

A szerződés teljesítéséhez adjál be 3 különböző 
erőforrást. Ez a kártya nem rendelkezik hatással, 
de a játék végén 3 pontot ér. 
 

PAP (1) 

Áthelyezhetsz egy játéktáblán lévő mezőlapkát 
tetszőleges ködterületre a felfedezésszabályokat 
figyelmen kívül hagyva. 
 

LÉGI ÚTON (4) 



 

ÉLETRAJZOK 

MARTIN WALLACE 

A „ködfátyol” egy jó példa arra, hogyan jön létre egy alkotás a semmiből. Az ihlet az egyik 
játéktesztelőmtől, Nyikoláj Wendt-től jött. Az ő ötlete volt egy olyan játék, ahol az akcióid nem csak 
neked járnak előnyökkel, hanem a többi játékosnak is hasznosak. A tervezési munka legnagyobb 
része egy nap alatt lezajlott, mikor a városba tartottam. Ez egy hosszú, de festői séta volt. Csak 
bemutattam a játékot a Space Cowboys-nak egy megbeszélésen, ahová egy másik játékomat vittem, 
ami nem tetszett nekik. Elég különös volt, mert ez tetszett nekik, és ahogy mondani szokás, a többi 
már történelem. Nagy köszönettel tartozom Philippe-nek, CROC-nak és Marc-nak, nem csak azért, 
mert megvalósították ezt az ötletet, hanem mert hihetetlenül sokat támogattak az évek során. 
 

VINCENT JOUBERT 

Vincent a tyúkjai és mákföldei közt dolgozik ötemeletes dácsájában a lyoni régióban. Egy rövid 4 és 
fél dimenzióban tett látogatása után, ő volt a 3 dimenziós díszletrészleg vezetője olyan 
videójátékoknak, mint a V-Rally, Kya, vagy az utolsó Alone in the Dark. Miután sok évet dolgozott, 
mint megjelenés-tervező és rajzoló az Ankamánál, mostanában többnyire konceptuális tervezőként 
dolgozik animációs filmekhez. Amikor az idő engedi, vissza-visszatér könyvek, videójátékok és 
társasjátékok rajzolójaként. 
 

A KÖDFÁTYOLON ÁT kiadója a JD Éditions - SPACE Cowboys 
238, rue des frères Farman, 78530 BUC - France 
© 2016 SPACE Cowboys. Minden jog fenntartva. 

 
Tudj meg többet a Ködfátyolon át-ról és a SPACE Cowboys-ról a 

www.spacecowboys.fr,      -on vagy      -en 
Ez a termék a legnagyobb odafigyeléssel készült. Ha ennek ellenére 

bármilyen hibával találkoznál, keresd az ügyfélszolgálatunkat a 
www.asmodee.com oldalon. 

További szerkesztés és korrektúrázás a Gaming Rules által. 
 

  


